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1.  Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów podlegają:

• odpowiedzi ustne (umiejętność mówienia, umiejętność czytania i wymowy) 
• kartkówki – niezapowiedziane i zapowiedziane
• umiejętność pisania ( krótsze lub dłuższe formy )
• sprawdziany/ prace klasowe kończące rozdział, zapowiedziane z wyprzedzeniem
• prace domowe
• wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń (w czasie lekcji lub w domu)
• praca na lekcji / aktywność
• dodatkowe samodzielne lub grupowe prace uczniów, np.: prace projektowe
• udział w konkursach języka niemieckiego

2. Zasady obowiązujące uczniów na lekcjach języka niemieckiego:

• Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz
zeszytu ćwiczeń, których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

•  Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we 
własnym zakresie. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić 
wiedzę w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

• Uczeń, który otrzymał minusa za brak zadania domowego, ma obowiązek uzupełnić brak 
na następną lekcję. Brak zadania jest równoznaczny z  oceną niedostateczną.

• Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeśli stwierdzi, że ten nie pisze 
samodzielnie

•  Uczeń ma prawo do  poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie i 
formie ustalonej z nauczycielem.

•  Uczeń nieobecny  na  kartkówce pisze ją na następnej lekcji.
•  Uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału sprawdzianu, na którym był nieobecny w 

terminie do 2 tygodni po przyjściu do szkoły. Brak oceny ze sprawdzianu będzie 
równoznaczny z oceną niedostateczną. 

• Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.  Fakt ten 
zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. Zasada ta nie obejmuje kartkówek, 
sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 

•  Uczeń ma obowiązek po przeanalizowaniu swojej pracy pisemnej/ sprawdzianu zwrócić ją 
nauczycielowi

3. Kryteria oceny z odpowiedzi ustnej:

Ocena „celująca” - wypowiedź jest bezbłędna, płynna i wyczerpująca temat, interesująca, 
kreatywna. Zawiera słownictwo i struktury gramatyczne wybiegające poza program. Uczeń 
umiejętnie stosuje przysłowia i zwrotów idiomatyczne. Uczeń ma bardzo dobrą wymowę.



Ocena „bardzo dobra” - wypowiedź jest bezbłędna, płynna i wyczerpująca. Zawiera słownictwo i 
struktury gramatyczne przewidziane programem nauczania i biegle się nimi posługuje. 
Sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji. Wymowę ma dobrą.

 Ocena „dobra”- wypowiedz jest płynna, lecz niekoniecznie wyczerpująca. Zdarzają się niewielkie 
uchybienia gramatyczno-leksykalne. Nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji. Wymowa jest 
poprawna. Możliwe błędy fonetyczne.

Ocena „dostateczna” - wypowiedź jest mało wyczerpująca , występują liczne przerwy. Uczeń 
popełnia błędy gramatyczno-leksykalne. Uczeń ma ograniczone słownictwo, stosuje podstawowe 
struktury gramatyczne z licznymi błędami. Występują również błędy fonetyczne.

Ocena „dopuszczająca” - wypowiedź mało precyzyjna i mało płynna, krótka i chaotyczna - 
wykazuje znaczne braki w opanowaniu minimum programowego odnośnie zagadnień gramatyczno-
leksykalnych. Uczeń ma ubogie słownictwo. Popełnia liczne błędy gramatyczne i fonetyczne, które 
zakłócają komunikację.

Ocena „niedostateczna” - wypowiedź nie na temat lub jej brak, nawet przy pomocy nauczyciela. 
Liczne błędy w wypowiedzi  uniemożliwiają komunikacje. Nieznajomość podstaw gramatyki i 
fonetyki. Brak reakcji na polecenia.

4. Ocena prac domowych:

 Praca domowa ma formę ustną lub pisemną. Stosuje się tu podane powyżej kryteria. Brak pracy 
domowej jest równoznaczna z brakiem odpowiedzi i uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Ocena za aktywność:

• za pracę na  lekcji

• za przygotowanie dodatkowych materiałów pomocniczych 

• za udział w konkursach  języka niemieckiego

6. Ocena semestralna i roczna:

• ocena semestralna jest wypadkową wynikająca z ocen cząstkowych,  

• ocena semestralna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz postęp w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych 

• ocena semestralna ma charakter informacyjny dla ucznia i jego rodziców i nie podlega 
poprawie 

• ocena roczna jest wypadkową wynikająca z ocen cząstkowych drugiego semestru, 
uwzględnia ona ocenę semestralną oraz wkład pracy ucznia.
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