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1. Wymagania nauczyciela języka niemieckiego: 

 Każda ocena wpisywana jest do dziennika. 

 Każdą wystawioną uczniowi ocenę nauczyciel ma obowiązek uzasadnić, a uczeń ma 

prawo, z zachowaniem reguł kulturalnego zachowania, zapytać o niezrozumiałe dla 

niego elementy uzasadnienia oceny. 

 Wszystkie prace pisemne z wyjątkiem kartkówek zapowiadane są i uzgadniane z 

uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi 

zakres sprawdzanej wiedzy. 

 Jeżeli praca klasowa nie odbędzie się w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, 

odbywa się na następnej lekcji bez uzgodnienia z klasą. 

 Kartkówki mogą obejmować materiał z  ostatniej lekcji i nie muszą być uzgadniane z 

uczniami. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. 

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać tę 

pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń, który notorycznie unika pisania prac klasowych, zobowiązany jest napisać 

pracę klasową w pierwszym wyznaczonym przez nauczyciela terminie (bez 

uzgadniania z uczniem). 

 Po dłuższej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień (nie dotyczy to prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności 

ucznia). 

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów. Niewykorzystane zgłoszenia nie przenoszą się na 

następny semestr. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy 

domowej, brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji (o które prosił nauczyciel). Każde 

nieprzygotowanie ucznia do lekcji wpisywane jest do dziennika symbolem „ np.”. 

Czwarte i kolejne nieprzygotowania do lekcji skutkują otrzymaniem  oceny 

niedostatecznej. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany na lekcji, ale 

ma obowiązek w niej uczestniczyć. 



 Uczeń , który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną 

lekcję realizowany w tym czasie materiał oraz uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym. 

 Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusami. Za cztery plusy uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. Na życzenie ucznia, nauczyciel może także wpisać ocenę dobrą 

za trzy plusy. 

 Przy ocenianiu ucznia z trudnościami w uczeniu się lub problemami zdrowotnymi 

nauczyciel ma obowiązek uwzględnić zalecenia dotyczące wymagań edukacyjnych w 

stosunku do danego ucznia określone w opinii Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej. 

Uczniowie posiadający opinię / orzeczenie PPP 

Dla uczniów posiadających opinię / orzeczenie PPP kryteria oceniania są dostosowane do ich 
poziomu umiejętności i możliwości. Wymagania dostosowuje się do uczniów indywidualnie na 
podstawie konkretnej opinii/orzeczenia  z PPP. Słaba technika i tempo czytania rzutują na ogólne 
zrozumienie tekstów i poleceń, wobec czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie 
modułów tematycznych, na udzielenie odpowiedzi ustnych, pozwala się pisać sprawdzian w czasie 
dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia. 
W indywidualnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, by na sprawdzianie uczeń wybrał sobie 
z gotowego zestawu połowę zadań (te, które są dla niego najłatwiejsze). Nauczyciel wydłuża 
uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu. Dopuszcza się 
możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych. 

2. Narzędzia pomiaru i obserwacji uczniów: 

 Prace klasowe 

 Sprawdziany 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne 

 Prace domowe 

 Zeszyty ćwiczeń 

 Prace długoterminowe (zadania praktyczne, projekty edukacyjne) 

 Obserwacja ucznia 

 

Formy aktywności Częstotliwość 

Prace klasowe Po zakończeniu działu 

kartkówki Co najmniej 4 

Odpowiedzi ustne Na bieżąco 

Zeszyt ćwiczeń Co najmniej 2 razy 

Aktywność i przygotowanie do lekcji Na bieżąco 

Prace długoterminowe Wg. potrzeb 

Zadania domowe Co najmniej 2 razy 

 



3. Zasady wystawiania ocen: 

 Za kartkówki, odpowiedzi ustne, bieżące prace domowe nie przysługuje ocena 

celująca. 

 Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 

 Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg niżej 

podanej skali: 

 

Dla uczniów z dostosowaniem Dla uczniów bez dostosowania 

0% - 29% niedostateczny 
30% - 49% dopuszczający 
50% - 74% dostateczny 

75% - 90% dobry 
91% - 95% bardzo dobry 

96% - 100% celujący 
 

0%-39% niedostateczny 
40%-54% dopuszczający 
55%-69% dostateczny 

70%-84% dobry 
85%-98% bardzo dobry 

99%-100% celujący 

Przy ocenianiu ustala się następujące wagi: 

- praca klasowa – waga 3 

- sprawdzian – waga 2 

- pozostałe prace i aktywności – waga -1 

 

4. Zasady poprawiania ocen: 

 Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z pracy klasowej, ocena uzyskana z 

poprawy  jest oceną nadrzędną i jest wpisywana do dziennika. Poprawa oceny z 

pracy klasowej możliwa jest jedynie w ciągu tygodnia  od momentu oddania pracy 

klasowej przez nauczyciela (nie ma możliwości poprawy ocen pod koniec 

semestrów).  

 Uczeń ma możliwość poprawy tylko oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 

tygodnia od dnia napisania. 

 Poprawianiu nie podlegają oceny z kartkówek, prac domowych oraz innych 

niezapowiedzianych form aktywności. 

 

5. Terminy oddawania prac klasowych. 

Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i ocenienia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni 

od daty ich przeprowadzenia. Czas ten może się wydłużyć o przypadające w tym czasie 

święta i dodatkowe dni wolne od pracy. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca 

roku szkolnego. 

 

6. Dostosowanie wymagań:  

zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu. 

 

 

 



7. Szczegółowe kryteria oceniania:  

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

Ocena celująca: 

- stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności 

określone programem nauczania 

- bezbłędne rozumienie tekstu pisanego i mówionego (na odpowiednim dla ucznia poziomie) 

- poprawność językowa (intonacja, wymowa, struktury gramatyczne) 

- swoboda i lekkość wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym (duży zasób słownictwa) 

- udział w konkursach językowych 

- używanie różnorodnych form i struktur gramatycznych 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń rozumie tekst 

- odpowiada na pytanie związane z nim 

- potrafi wypowiedzieć się na zadany temat 

- mówi poprawnie fonetycznie 

- sam tworzy wypowiedź, intuicyjnie dobierając materiał gramatyczny i leksykalny 

- bardzo aktywny na lekcji 

- wypowiedzi pisemne bezbłędne 

Ocena dobra: 

- rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi 

- odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu 

- wymowa i intonacja nie zakłóca informacji, którą przekazuje 

- zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu 

- potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi: tekst, dialog, itp. 



Ocena dostateczna: 

- niedokładne rozumienie prostego tekstu 

- słownictwo proste, mało urozmaicone, brak inwencji 

- błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia 

- częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne 

- błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi 

Ocena dopuszczająca: 

- minimalne zrozumienie sensu prostych zwrotów 

- błędne formułowanie wypowiedzi 

- błędy fonetyczne wykluczający zrozumienie tekstu 

- mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć, 

pracuje aby udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek 

Ocena niedostateczna: 

- braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka) 

- błędy uniemożliwiające zrozumienie 

- niechęć do jakiejkolwiek pracy 

- nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, itp. 

- brak aktywności na lekcji 

8. Zasady wglądu do prac kontrolnych. 

Po sprawdzeniu  prac klasowych i sprawdzianów przed wpisaniem ocen do dziennika są te prace 

oddawane uczniom do wglądu. Następnie nauczyciel wpisuje oceny do dziennika i przechowuje je 

do końca semestru. Rodzic ma możliwość wglądu  do  prac klasowych i sprawdzianów (na 

zebraniach, konsultacjach lub po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem). 

 


