
100% - ocena celująca  91 – 99% - ocena bardzo dobra  75 – 90%   - ocena dobra 

51 – 74%   - ocena dostateczna 30 – 50%   - ocena dopuszczająca  mniej niż 29% - ocena niedostateczna 

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6                  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.ORŁA BIAŁEGO  W RADOMIU 

1. Podział klas na grupy: 

a) klasy siódme - podział na grupy (w miarę możliwości) równe liczbowo następuje na początku nauki według listy uczniów; 

po pierwszym semestrze nauki przeprowadzany jest test poziomujący, który ma wpływ na przynależność do grupy mniej 

lub bardziej zaawansowanej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych oraz wyniku testu 

poziomującego; test ten obejmuje odpowiednio materiał z całego semestru (słuchanie, czytanie, gramatykę i leksykę) i nie 

podlega ocenianiu;  

b) klasy ósme - uczeń może zmienić grupę tylko w przypadku, gdy jego wyniki w nauce znacznie odbiegają od poziomu grupy; 

ostateczną decyzję o przynależności ucznia do grupy podejmują nauczyciele uczący klasę; 

2. Uczeń otrzymuje oceny za:  

a) wypowiedzi ustne obejmujące materiał z maksymalnie 3 ostatnich lekcji, z uwzględnieniem wcześniej poznanych struktur 

niezbędnych do skonstruowania wypowiedzi; w przypadku lekcji powtórzeniowych wypowiedź ustna obejmuje zakres 

materiału dotyczącego omówionej liczby rozdziałów obowiązujących na sprawdzianie;  

b) ćwiczenia sprawdzające technikę czytania; 

c) prace pisemne: 

 prace klasowe (co najmniej 2 razy w semestrze, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące 

większą partię materiału i trwające całą lekcję); testy tego typu najczęściej sprawdzają wszystkie sprawności 

językowe: słuchanie, czytanie, gramatykę i leksykę; 

 zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki obejmujące materiał z maks. 3 ostatnich lekcji i trwające do 15 min.;  

 prace domowe, przygotowanie referatów, wystaw, tablic, projektów itp.; 

d)  aktywność i pracę na lekcji: uczeń otrzymuje plusy (3 plusy = ocena bardzo dobra) lub minusy (jeżeli nie pracuje na lekcji, 

nie wykonuje poleceń nauczyciela lub utrudnia pracę innym, 3 minusy = ocena ndst.); 

e) działalność pozalekcyjną (np. udział i co najmniej dobre wyniki w konkursach językowych). 

3. Kontrola bieżąca zeszytów przedmiotowych odbywa się podczas odpowiedzi ustnej i prezentacji pracy domowej.  

4. Zapowiedziane sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Nieobecność na sprawdzianie należy usprawiedliwić, a sprawdzian w 

ciągu 2 tygodni (w terminie uzgodnionym z nauczycielem) zaliczyć. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, 

nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić (w formie ustnej lub pisemnej) i ocenić umiejętności ucznia z danej partii 

materiału. 

5. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową / kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie 

gwarantuje samodzielności pracy, co może być podstawą do ustalenia oceny niedostatecznej.  

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem; do poprawy danej oceny można przystąpić tylko raz; nowa ocena zostaje wpisana do dziennika obok poprzedniej 

z tej części materiału, a pod uwagę brana będzie średnia ocen.  

7. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji, co czyni tuż po wejściu do sali; jest on wówczas 

zwolniony z prezentacji pracy domowej, odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki; zgłoszenie nieprzygotowania z 

powodu braku pracy domowej nie zwalnia z konieczności odrobienia jej na następną lekcję. 

8. Kryteria oceniania. 

          I. Wymogi na poszczególną ocenę: 
 a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  

 potrafi powiązać ze sobą treści zdobytej wiedzy w systematyczny układ,  

 proponuje rozwiązania nietypowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

 

 b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w wyczerpującym stopniu opanował cały materiał programowy,  

 potrafi powiązać ze sobą wiadomości w logiczny układ,  

 wykorzystuje nabyte wiadomości w teorii i praktyce,  

 stosuje poprawny język i styl,  

 poprawnie i ze zrozumieniem posługuje się terminami naukowymi;  
 

 c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował treści programowe i potrafi powiązać wiadomości w logiczne związki,  

 rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela,  

 nie popełnia błędów językowych, zdarzają mu się usterki stylistyczne;  
 

 d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowy zakres materiału z danego przedmiotu, 

 łączy podstawowe wiadomości w związki logiczne,  

 przy pomocy nauczyciela stosuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych,  

 wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela,  

 popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe;  
 

 e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowy zakres materiału z danego przedmiotu, ale nie wiąże go w logiczne związki,  

 nie stosuje uogólnień i nie potrafi stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela,  

 popełnia błędy, ma trudności w wysławianiu się;  
 

 f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowych wiadomości programowych,  

 nie potrafi znaleźć logicznego związku między podanymi wiadomościami,  

 nie rozumie uogólnień, nie nazywa zjawisk, nie stosuje wiedzy w praktyce,  

 popełnia liczne błędy, posługuje się niepoprawnym stylem wypowiedzi.  
 

      II. Punktacja obowiązująca przy ocenianiu prac pisemnych: 

9. Tryb uzyskiwania oceny rocznej o jeden stopień wyższej niż przewidywana jest możliwy tylko po spełnieniu wymogów 
podanych w Statucie Szkoły (&64 pkt.21). 
 

10. Kryteria oceniania uczniów z dysfunkcjami.  
     I. Zasady ogólne: 

a)  proponowane kryteria dotyczą ucznia, którego opina lub orzeczenie wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną Resortu Oświaty znajdują się w dokumentacji szkolnej.  

b)  na podstawie opinii zaleceń PPP nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości intelektualnych i dysfunkcji ucznia. 
 

     II. Formy kontroli i oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce dostosowywane są do  obowiązujących  
vbbnkryteriów zawartych w PO z uwzględnieniem zaleceń w/w poradni. 
 
     III. W pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią ocenie nie podlegają błędy ortograficzne nie … ……..   
………. zmieniające znaczenia wyrazów. 
 
11. Pozostałe kryteria oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (Statut Szkoły). 

12. Przedmiotowe Ocenianie zostało opracowane w oparciu o: Statut Szkoły PSP nr 6 w Radomiu oraz Program Nauczania Języka 

Niemieckiego dla szkoły podstawowej, wersja II.2. – A1 autorstwa Anny Jaroszewskiej.  

     

                                                                              Zapoznałem/am się z PO z j. niem. na rok szkolny 2019/20: 


