
Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (nauczyciel: Ewa Rezler) 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 
2. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. W sytuacji jednorazowej nieobecności ucznia  na lekcji podczas 

sprawdzania wiedzy jest on zobowiązany do napisania zaległej pracy pisemnej na następnej lekcji z danego 
przedmiotu. W przypadku gdy uczeń nie uzupełni brakującej oceny, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów w terminie ustalonym z nauczycielem (maksymalnie 2 tygodnie). 

4. Odpowiedź i kartkówka obejmuje materiał z danego działu lub wyznaczony przez nauczyciela. 
5. Nie ocenia się uczniów do tygodnia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
6. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 
7.  Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie (niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji, brak zadania domowego). Powinien to uczynić przed lekcją, otrzymuje wówczas 

minus. Cztery minusy decydują o wystawieniu oceny niedostatecznej. Dalsze braki skutkują oceną 
niedostateczną. 

8. Uczniowie wykazujący się dużą aktywnością na lekcji nagradzani są plusami. Uczeń może otrzymać ocenę bardzo 
dobrą po zdobyciu czterech plusów lub ocenę celującą po zdobyciu sześciu plusów. Dziecko samo podejmuje 
decyzję, którą oceną wybiera. 

9. Uczniowie, którzy nie wykonują zadań w czasie lekcji/ nie przysyłają zadań w zdalnym nauczaniu przedmiotu, 
otrzymują minus. Pięć minusów decyduje o wystawieniu oceny niedostatecznej. 

10. W ciągu każdego półrocza, uczeń może jeden raz skorzystać z możliwości skreślenia jednej oceny pod 
warunkiem, że została ona wcześniej przez niego poprawiona. 

11. Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według zasad punktowych, procentowy próg 

oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich następnych ocen określa się następująco: 
Progi procentowe ocena  Progi procentowe ocena 

0 – 38% 1  70 - 72% 4- 

39% 1+  73 - 84% 4 

40 – 42%% 2-  85 - 87% 4+ 

43 – 47% 2  88 - 89% 5- 

48  - 50% 2+  90 - 95% 5 

51- 54% 3-  96 - 97% 5+ 

55- 64% 3  98 - 99% 6- 

65 - 69% 3+  100% 6 

12. Oceny na półrocze i koniec roku wystawiane są przy zachowaniu następujących wag: 
Waga 3 Waga 2 Waga 1 

- sprawdzian na koniec działu 

-laureat konkursu (etap II i III) 

-projekt długoterminowy 

- kartkówka 

- praca pisemna wykonana na 

lekcji, w zeszycie ćw. lub jako 

zadanie załączone przez 
nauczyciela do lekcji online 

-odpowiedzi ustne 

-aktywność na lekcji 

- zadania domowe 

- osiągnięcia konkursowe etap I 

- Zadanie dodatkowe 

- Praca w grupie 

- Projekt, referat 

- karty pracy 

13. Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej. 
Ocena Średnia ważona od Średnia ważona do 

Celujący (6) 5,30 6,00 

Bardzo dobry (5) 4,75 5,29 

Dobry (4) 3,75 4,74 

Dostateczny (3) 2,75 3,74 

Dopuszczający (2) 1,75 2,59 

Niedostateczny (1) 1,00 1,74 

14. Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej za cały rok szkolny. 
 

………………………………………… podpis ucznia        …………………………………….. podpis rodzica 


