
PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA  Z   JĘZYKA   NIEMIECKIEGO 
klasy VII-VIIISP 

 
1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Przedmiotowy 
system oceniania ma na celu bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia  
w nauce, zaznajamiane ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie do dalszej 
pracy, dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach  
w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  
 
 
2. Ocenianiu podlegać mogą:  

Wypowiedzi ustne :  

- Kilkuzdaniowa wypowiedź  

-Dialog 

-Opowiadanie 

-Prezentacja 

- Słownictwo 

Wypowiedzi mogą być przygotowane w ramach pracy domowej, w trakcie lekcji dotyczące 

realizacji nowych zagadnień. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 

ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.  

Wypowiedzi pisemne:  

Odpowiedź na pytania  

Słownictwo 

Wykonanie ćwiczeń gramatycznych, słuchania ze zrozumieniem  

Redagowanie form wypowiedzi  takich jak opowiadanie, opis (postaci, ilustracji), streszczenie 

tekstu, charakterystyka, list prywatny, list formalny, kartka pocztowa, notatka (w formie planu, 

tabeli, wykresu), recenzja, wpis na blogu, e-mail, sms itp. 

Prace pisemne mogą być wykonywane w ramach zadania domowego lub w czasie lekcji.  

Sprawdziany:  

Przeprowadzane po realizacji działu; czas trwania do 45 minut.  

Kartkówki:  

Zapowiedziana lub niezapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z nie więcej niż 3 

ostatnich tematów; mogą sprawdzać zadania domowe lub materiał z lekcji; czas trwania do 

10 minut.  

Aktywność 

3 + równają się ocenie bardzo dobrej. 

 

3. Nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne w terminie do 2 tygodni. 

 

4. W przypadku prac pisemnych przyjmuje się przeliczanie oceny według kryteriów:  

  

100% - 98%  cel 

  97% - 86%  bdb 

85% - 70%  db 

 69% - 50%  dst 

 49% - 31%  dps 

 30% - 0%  ndst 

 

 



5. Poprawianie ocen:  

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie później niż w ciągu 7 dni od czasu otrzymania oceny. Ocenę z poprawy 

wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio. Poprawa jest jednorazowa.  

Poprawie nie podlegają oceny z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, zadań dodatkowych 

i kartkówek.  

Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek napisać sprawdzian po powrocie do szkoły w 

terminie 7 dniu.  

 

6. Nieprzygotowanie się ucznia do lekcji i brak zadania domowego:  

Uczeń dwa razy w semestrze, przed lub na początku zajęć, może zgłosić brak 
obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć(brak wiadomości z poprzednich 
zajęć, brak zadania domowego, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego). 
Nieprzygotowanie do lekcji po raz kolejny równoznaczny jest z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej 
 

7. Wystawienia oceny semestralnej i końcowo-rocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych ucznia, jednak ocena końcowa nie stanowi średniej arytmetycznej ocen 

bieżących.  

 

 8. Postanowienia końcowe: 
 na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno –pedagogicznej lub innej 

uprawnionej instytucji wymagania na poszczególną ocenę mogą zostać obniżone. 
Dostosowane zostają również formy pracy na lekcji oraz uwzględniony zostaje zakres 
możliwości ucznia.   

 uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco, 
 rodzice ucznia są informowani o ocenach i osiągnięciach ucznia poprzez wpis do 

dziennika elektronicznego oraz na zebraniach i wywiadówkach,  
 


