
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
w Szkole Podstawowej w Słupie

Założenia ogólne:
 Przedmiotowe  Zasady  Oceniania  z  języka  niemieckiego  (PZO)  są  zgodne  z

Wewnątrzszkolnymi  Zasadami  Oceniania  w  Szkole  Podstawowej  w  Słupie.  Są  one
dostosowane do specyfiki przedmiotu.

 Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów klas
VII-  VIII,  uczących  się  języka  niemieckiego  jako  drugiego  języka  obcego  w  szkole
podstawowej. (2 godz./tyg. ) 

 Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczyciela
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  oraz  wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego w szkole programu nauczania. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
1)bieżące;
2)klasyfikacyjne:
a)śródroczne –na koniec pierwszego półrocza i roczne –na zakończenie roku szkolnego,
b)końcowe  –są  to  oceny  po  zakończeniu  cyklu  nauczania  danej  edukacji.  Oceny  końcowe  są
równoważne  ocenie  rocznej  w  ostatnim  roku  kształcenia  lub  ustalone  są  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i
konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 

2. Jawność ocen.
1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
2.Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu
do  zeszytu  przedmiotowego  lub  dzienniczka  ucznia  bezpośrednio  po  jej  ustaleniu  i  ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.
3.Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  i  inne  formy  pisemnego  sprawdzania  wiadomości  i
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena
wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do dzienniczka ucznia.
4.Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1)na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;
2)na zebraniach ogólnych;
3)w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
4)podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

3. Uzasadnianie ocen
Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną, wskazując co uczeń robi dobrze, co i jak

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do
wniesienia  prośby  o  wpisanie  uzasadnienia  w  zeszycie  szkolnym.  Nauczyciel  realizuje  prośbę
ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 
oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy 
przez nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas 
indywidualnych spotkań z rodzicem.

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący –6
stopień bardzo dobry –5
stopień dobry –4



stopień dostateczny –3
stopień dopuszczający –2
stopień niedostateczny –1 

5. Ocenie podlegają: 
· prace pisemne ( sprawdziany, kartkówki) 
· wypowiedzi ustne 
· praca w grupie 
· aktywny udział w lekcji
· prace domowe
· prace dodatkowe

Nauczyciel stosuje plus (+) za aktywność oraz minus (-) za brak aktywności na lekcji, za
zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. Otrzymanie (+)=dst., (++)=db, 
(+++)=bdb, (++++)=cel, (- - - )=ndst. Przy czym uczeń może wybrać, po ilu (+) chce ocenę.

 Prace pisemne: 
A. Sprawdziany / testy (waga 3): 
·  sprawdzian/test  obejmuje  materiał  przynajmniej  z  jednego  działu  i  poprzedzony  jest  lekcją
powtórzeniową
.   termin sprawdzianu/testu nauczyciel ustala z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem 
· nauczyciel ma obowiązek oddać poprawiony sprawdzian w ciągu dwóch tygodni 
· w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania zaległego sprawdzianu
w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły 
· uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej 
· sprawdziany przechowuje nauczyciel. 
B. Kartkówki (waga 2): 
· mogą być niezapowiedziane, trwają do 15 minut i mogą wystąpić na każdej lekcji i odbywają się
na początku lub pod koniec lekcji 
. w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zezwolić na jej poprawę
· obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 
C. Progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu prac pisemnych: 
· 97 – 100% - celujący (vorzüglich) 
· 90 – 96% - bardzo dobry (sehr gut) 
· 75 – 89% - dobry (gut) 
· 50 – 74% - dostateczny (genügend)
· 35 – 49 % - dopuszczający (mangelhaft) 
· 0 – 34% - niedostateczny (ungenügend) 

 Wypowiedzi ustne: 
· obejmują materiał z ostatnich trzech lekcji 
·  ocenie  podlegają  kompletność  wypowiedzi,  komunikatywność,  poprawność  struktur
gramatycznych, dobór słownictwa oraz wymowa i intonacja. 

 Praca w grupie: 
· ocenie podlega zaangażowanie uczniów, umiejętność współpracy, udział w dyskusji. 

 Aktywny udział w lekcji: 
. oceniane są udział dyskusji, wkład pracy własnej w zadania wykonywane na lekcji, 

 Prace domowe: 
·  przy ocenie pracy domowej uwzględnia się stopień trudności pracy i  możliwości  ucznia oraz
samodzielność wykonania
· praca domowa może być oceniona na "+" i "-" lub na ocenę wedle stopnia złożoności. 

 Prace dodatkowe: 
· obejmują m.in. konkursy, plakaty, gazetki 
· uczestnicy konkursów otrzymują ocenę bardzo dobrą, a laureaci ocenę celującą 



6. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem –nie
później  jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej
nieobecności.  W przypadku  ponownej  nieobecności  ucznia  w  ustalonym  terminie  uczeń  pisze
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu
trudności. 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny
niedostatecznej.

8.Ucieczka  ze  sprawdzianu  i  kartkówki  przez  ucznia  traktowana  jest  jako  odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

9.Uczeń ma obowiązek posiadania i systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego
i zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ocenia je, biorąc pod uwagę systematyczność prowadzenia notatek z
lekcji i wykonywanie prac domowych.

10. Uczeń pracuje na ocenę semestralną i końcową przez cały semestr. Nie przewiduje się
żadnych sprawdzianów poprawkowych czy zaliczeniowych z całego semestru. 
11.Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu nie przygotować się do zajęć lekcyjnych pod warunkiem,
że: 
1) uprzedzi o tym nauczyciela przed lekcją 
2) nie będzie to dzień zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianu pisemnego). 

 W przypadku nieobecności  ucznia  NIE spowodowanej  chorobą  lub  innym przypadkiem
losowym  uczeń  jest  zobowiązany  do  natychmiastowego  uzupełnienia  zaległości  i
przygotowania do najbliższych zajęć. 

4. Zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny

CELUJĄCA:
a) uczeń opanował pełny zakres wiadomości wynikający z programu nauczania przedmiotu w danej
klasie 
b) bardzo sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce
c) sprawnie posługuje się terminologią dotyczącą przedmiotu 
d) wykazuje się dużą aktywnością podczas zajęć
e) interesuje się kulturą, historią, wydarzeniami w krajach niemieckojęzycznych
f) z własnej inicjatywy wykonuje zadania dodatkowe w oparciu o różne dostępne materiały
g) bierze udział w konkursach przedmiotowych
BARDZO DOBRA:
a) uczeń gruntownie opanowany materiał
b)swobodnie  posługuje  się  zasobem  poznanych  środków  językowych  (słownictwo,  gramatyka,
ortografia i fonetyka) w danym zakresie tematycznym
c)rozumie  krótką  wypowiedź  pisemną  oraz  bezbłędnie  wyszukuje  szczegółowe  informacje  w
tekście
d) rozumie wypowiedź ze słuch, reaguje na polecenia oraz rozumie intencje rozmówcy
e)swobodnie tworzy w poznanym zakresie wypowiedzi ustne i pisemne
f)rozpoznaje sytuacje codziennej komunikacji i właściwie reaguje
g)samodzielnie pracuje nad językiem, np. korzystając ze słownika
h)efektywnie współdziała w grupie i podczas prac projektowych
i)umiejętnie wykorzystuje źródła informacji w języku niemieckim
j)nie unika zapowiedzianych prac kontrolnych
k)aktywnie uczestniczy w lekcji
l)na bieżąco i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
n)systematycznie wykonuje zadania domowe, również dodatkowe.
DOBRA:
a)uczeń dobrze posługuje się zasobem środków językowych (słownictwo, gramatyka, ortografia i



fonetyka) w danym zakresie tematycznym
b)rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje szczegółowe informacje w tekście
c)rozumie sens wypowiedzi ze słuch, reaguje na polecenia oraz intencje rozmówcy
d)potrafi budować wypowiedzi  ustne i pisemne z niewielką pomocą nauczyciela
e)nie popełnia zbyt często błędów podczas czytania i pisania
f)samodzielnie pracuje nad językiem, np. korzysta ze słownika
g)efektywnie współdziała w grupie i podczas prac nad projektem
h)umiejętnie wykorzystuje źródła informacji w języku niemieckim
i)aktywnie uczestniczy w lekcji i jest na ogół przygotowany do lekcji
j)notatki i prace wykonywane w zeszycie nie budzą zastrzeżeń
DOSTATECZNA
a)uczeń  posługuje  się   się  zasobem środków językowych  (słownictwo,  gramatyka,  ortografia  i
fonetyka) w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym
b)rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje ogólne informacje w tekście
c)rozumie  sens  krótkich  wypowiedzi  ze  słuch,  reaguje  na  podstawowe  polecenia  oraz  intencje
rozmówcy
d)potrafi budować wypowiedzi  ustne i pisemne z pomocą nauczyciela lub innych źródeł informacji
e)czasami popełnia błędy podczas czytania i pisania
f)samodzielnie pracuje nad językiem, np. korzysta ze słownika
g)współdziała w grupie i podczas prac nad projektem
h)wykorzystuje źródła informacji w języku niemieckim
i)nie pracuje systematycznie
j)w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń występują nieliczne braki w zakresie notatek i
zadań domowych
DOPUSZCZAJĄCA
a)uczeń w stopniu minimalnym przyswoił wymagany materiał
b)ma trudności ze zrozumieniem krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz wyszukiwaniem informacji w
tekście
c)w nieznacznym stopniu rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu
d) sporadycznie reaguje na podstawowe polecenia oraz rozumie intencje rozmówcy
e)tworzy pojedyncze, proste wypowiedzi ustne i pisemne z pomocą nauczyciela lub innych żróeł
informacji
f)nie pracuje samodzielnie nad językiem
g)ma trudności z czytaniem i pisaniem
h)na zajęciach jest bierny
i)w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń występują liczne braki w zakresie notatek i zadań
domowych
NIEDOSTATECZNA
a)uczeń posiada deficyty w zakresie  środków językowych (słownictwo,  gramatyka,  ortografia  i
fonetyka) w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym
b)nie rozumie krótkich wypowiedzi pisemnych oraz nie umie wyszukiwać informacji
c)nie rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, prawie nie reaguje na polecenia
d)nie zalicza prac pisemnych
e) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub uzupełnia go w znikomym stopniu,występują bardzo
liczne braki w zakresie notatek i zadań domowych, często są one nieczytelne
f)nie korzysta z możliwości poprawy oceny, opuszcza zajęcia
g)nie korzysta z pomocy nauczyciela i pomocy koleżeńskiej
h)nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  osiągnięć  koniecznych,  a  braki
uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu. 

Gabriela Marcinkowska


