
Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego
Ocenie z języka niemieckiego podlegają następujące umiejętności językowe:

 mówienie

 pisanie

 czytanie

 słuchanie

 gramatyka i słownictwo

W ciągu semestru uczeń oceniany jest z w/w umiejętności w formie pisemnej i ustnej.

I. Kryteria oceniania

Uczeń oceniany jest w skali stopniowej, dopuszcza się używanie „plusów” i „minusów”. Punkty 
uzyskane z testów/ sprawdzianów przeliczane są wg skali procentowej:

97 – 100% celujący

96%  bardzo dobry +

90 – 95 %  bardzo dobry 

86 – 89% bardzo dobry -

81 – 85% dobry +

76 – 80% dobry

70 – 75% dobry -

66– 69% dostateczny +

56 – 65% dostateczny

50 – 55% dostateczny –

46 – 49% dopuszczający+

37 – 45% dopuszczający

30 – 36% dopuszczający -

poniżej 30% niedostateczny

Ocenę celującą na koniec semestru/koniec roku szkolnego może otrzymać uczeń, który wyjątkowo 
biegle opanował materiał będący przedmiotem nauczania, sprawnie wykorzystuje poznane 
słownictwo i materiał gramatyczny zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych.

Ocenianie uczniów z dysfunkcjami

 Uczniowie z dysleksją: wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się 
przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie zadania), nie ocenia się błędów 
ortograficznych

 Uczniowie z dysgrafią: w większym stopniu są oceniani na podstawie wypowiedzi ustnych, a 
w pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść. 



 Innego typu schorzenia i dysfunkcje: zgodnie z zaleceniami poradni .

II. Formy oceniania ucznia

1. Formy ustne

 czytanie tekstu, słownictwo, formułowanie krótkich wypowiedzi, inicjowanie, 
podtrzymywanie i kończenie krótkiej rozmowy, wyrażanie własnej opinii, 
relacjonowanie wypowiedzi, odpowiedzi na pytania, dialog w parach, dłuższa 
wypowiedź ( z możliwością wcześniejszego przygotowania).

 aktywność na lekcji

2. Formy pisemne

 Zadania pisemne – ćwiczenia z poznanego materiału, krótsze lub dłuższe wypowiedzi 
pisemne z uwzględnieniem poprawności językowej, leksyki, zasad gramatycznych, 
interpunkcji i ortografii oraz zadania z zeszytu ćwiczeń

 Prace dodatkowe – np. projekty

 Kartkówki obejmujące materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji – nie muszą być
zapowiadane, a oceny z nich nie podlegają poprawie. Zgłoszenie nieprzygotowania 
zwalnia z pisania kartkówki, z wyjątkiem tych zapowiadanych.

 Testy/ sprawdziany trwające 1 godz. Lekcyjną – po każdej dużej jednostce 
tematycznej – są zapowiadane i zapisywane w dzienniku lekcyjnym z minimum 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Testy/sprawdziany oraz zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. W razie nie odbycia się 
zapowiedzianych sprawdzianów bądź kartkówek ( z różnych przyczyn), powyższe kwestie 
przechodzą na następną lekcję. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem w ciągu tygodnia po przybyciu do szkoły.

 W przypadku dłuższej (minimum tydzień) usprawiedliwionej nieobecności forma i termin 
zaliczenia materiału zostają uzgodnione indywidualnie z nauczycielem

 Nauczyciel w ciągu 2 tygodni od napisania sprawdzianu, ocenia go i udostępnia uczniom.

 Uczeń ma prawo poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od dnia podania 
informacji o ocenach. Oceny mogą być poprawione tylko raz, w terminie i formie 
uzgodnionymi z nauczycielem (nie dotyczy to uczniów, którym praca została odebrana z 
powodu ściągania). Ustalany jest jeden termin poprawy dla wszystkich uczniów, którzy 
wyrazili chęć poprawy sprawdzianu. Nieprzystąpienie do poprawy w ustalonym terminie jest 
równoznaczne z rezygnacją ucznia z możliwości poprawy.

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem zajęć nieprzygotowania – 3 razy w ciągu 
semestru. Po wykorzystaniu limitu uczeń za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę
niedostateczną. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, brak 
zeszytu, zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi i niegotowość do niezapowiedzianej 
kartkówki. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych wypowiedzi ustnych, 
zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania chorobowego po trwającej minimum 1 
tydzień usprawiedliwionej nieobecności. Zwalnia go to również od zapowiadanych prac 



pisemnych lub odpowiedzi. Okres w którym uczeń może być nieprzygotowany ustala 
nauczyciel.

 „Szczęśliwy numerek” zwalnia z pisania niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi, ale nie 
zwalnia z zapowiedzianych prac pisemnych i wypowiedzi.
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