
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

 

1. Uczeń bierze odpowiedzialność za proces uczenia się- pracuje na ocenę systematycznie przez cały semestr. 

2. Formy oceniania postępów ucznia, z przypisaną im wagą w dzienniku elektronicznym, obejmować będą: 
 

Praca klasowa 5 Sprawdzian 3 

Kartkówka 2 Odpowiedź 3 

Aktywność 1 Zadanie domowe 1 

Czytanie 2 Konkurs szkolny 3 

Konkurs pozaszkolny 5 Projekt 2 

 

3. Prace pisemne oceniane są według następującej skali: 

 

 

96% -100% - celujący (6);  

86% - 95% - bardzo dobry (5);  

75% - 85% - dobry (4); 

50% - 74% - dostateczny (3); 

30% - 49% - dopuszczający (2); 

0% - 29% - niedostateczny (1) 

 

dla uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

90% - 100% - celujący (6); 

71% - 89% - bardzo dobry (5); 

55% - 70% - dobry (4); 

40% - 54% - dostateczny (3); 

20% - 39% - dopuszczający (2); 

0% - 19% - niedostateczny (1); 

4. W zależności od predyspozycji uczniów czy trudności pracy pisemnej, nauczyciel ma możliwość zmiany progów. 

5. Prace klasowe/testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy; oddawane są uczniom do wglądu w czasie lekcji, a następnie archiwizowane do końca roku 

szkolnego; rodzice mogą mieć wgląd do prac podczas wywiadówek i konsultacji. 

6. Uczeń ma obowiązek  w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac zaliczyć test, na którym był nieobecny lub 

poprawić (jeden raz) jego wynik. Waga poprawy jest tożsama z wagą poprawianej przez ucznia pracy. Termin 

wyznacza nauczyciel. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej w przewidzianym terminie z przyczyn losowych ma 

obowiązek ją napisać w ciągu dwóch tygodni od czasu pojawienia się w szkole. 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej, wykonania pracy pisemnej lub poprawy oceny niedostatecznej w wyznaczonym 

terminie, jest równoznaczna z wystawieniem oceny „niedostateczny”. 

8. Krótkie kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiedziane, nie mogą być 

poprawiane, ich zakres obejmuje poznane słownictwo i struktury gramatyczne. 

9. Za widoczną aktywność na lekcji z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus; za 5 plusów 

wpisywana jest ocena bardzo dobra. Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej 

aktywności. Za brak aktywności na lekcji- nieprowadzenie notatek, nieuczestniczenie w zadaniach, rozpraszanie 

uwagi swojej i innych, brak udzielenia odpowiedzi, uczeń może otrzymać minus. Za pięć uzyskanych minusów 

uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.  

10. Uczeń jest zobowiązany przynieść na lekcję zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Za brak 

któregokolwiek uczeń otrzymuje minus. Za pięć uzyskanych minusów uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

11. Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej 

prac pisemnych. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji. 

12. Ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących; przy ocenie klasyfikacyjnej 

rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego semestru. 
 

Zapoznałem się z treścią systemu oceniania 

 

 

podpis rodzica 


