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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Kryteria i sposoby oceniania powstały w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 

Obowiązujące podręczniki 

➢ Klasa 7:  Das ist Deutsch Kompakt 7, autor: Jolanta Kamińska, wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń 

➢ Klasa 8:  Das ist Deutsch Kompakt 8, autor: Jolanta Kamińska, wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. PZO są zgodne z podstawą programową dla drugiego etapu edukacji oraz programem nauczania języka niemieckiego. 

2. Na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji) nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny 

niż przewidywana. 

3. Uczeń jest oceniany systematycznie przez cały okres nauki. 

4. Ocenianiu stosuje się średnią ważoną oraz elementy oceniania kształtującego. 

5. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji: zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania oraz inne materiały edukacyjne 

udostępnione przez nauczyciela. 

6. Prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. 

7. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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8. Prace klasowe powinny być zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel przekazuje uczniom zakres materiału. 

9. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym (lub w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania), ma obowiązek poddania się tej 

formie sprawdzenia jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 

10. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (np. w formie odpowiedzi ustnej) 

sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania. 

11. Absencja na lekcji nie zwalnia ucznia z uzupełnienia zaległości. 

12. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się w formie ustnej lub pisemnej z materiału poznanego na każdej lekcji oraz odrabiać zadania 

domowe. 

13. Praca domowa powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, a forma i treść zadań powinny być dostosowane przez nauczyciela do możliwości 

każdego ucznia. 

14.  Za zadanie domowe opracowane niesamodzielnie lub skopiowane uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek przedstawić samodzielnie 

wykonaną pracę w czasie ustalonym przez nauczyciela. 

15. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem. 

16. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia uczniom na każdych zajęciach celów ogólnych lekcji (w formie zrozumiałej dla uczniów) oraz do 

formułowania celów do poszczególnych etapów zajęć. 

18. Nauczyciel na obowiązek przedstawić uczniom kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia. 

19. Nauczyciel sprawdza pod koniec lekcji, czy uczniowie osiągnęli zamierzony cel. Dokonuje wspólnie z uczniami podsumowania zajęć. 

20. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania uczniowi i rodzicom/ opiekunom prawnym informacji zwrotnej, uwzględniającej to, co uczeń zrobił dobrze, 

jak też to, co powinien wykonać inaczej. Informacja zwrotna może być przekazywana ustnie lub pisemnie. 

21. W trakcie lekcji uczeń ma wyłączony lub wyciszony telefon komórkowy.  

 

II. Cele operacyjne nauczania j. niemieckiego: 

Uczenie się j. niemieckiego ma służyć zdobywaniu kwalifikacji przez uczniów. 



 3 

➢ Znajomość środków językowych  

• Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,  gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 

umożliwiającym realizację pozostałych  wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.  

➢ Rozumienie wypowiedzi  

• Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste 

wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

➢ Tworzenie wypowiedzi  

• Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

➢ Reagowanie na wypowiedzi  

• Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub 

pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

➢ Przetwarzanie wypowiedzi  

• Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

 

III. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 

 posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej (96%-100%), 

 samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji i prezentuje efekty swojej pracy wynikające z indywidualnych 

zainteresowań, 

 wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania,  

 jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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 opanował w wysokim stopniu (86% - 95%) wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach, 

 potrafi efektywnie pracować w zespole, 

 poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 umiejętnie rozwiązuje problemy. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej (70% - 85%), 

 stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, 

 planuje, organizuje i ocenia własną pracę, 

 umie pracować w zespole. 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 w stopniu podstawowym opanował wiedzę i umiejętności  zawarte w podstawie programowej (50%-69%), 

 samodzielnie wykonuje zadania wynikające z wymagań podstawy programowej, 

 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 umie praktycznie wykorzystać wiedzę. 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności  zawarte w podstawie programowej  w stopniu minimalnym, umożliwiającym kontynuowanie edukacji na 

wyższym poziomie nauczania (30%-49%), 

 z pomocą nauczyciela  wykonuje zadania wynikające z podstawy programowej, 

 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

IV. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
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OCENA CELUJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

– Uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela w języku 

niemieckim, 

– rozumie teksty słuchane i 

pisane, których słownictwo, 

struktury gramatyczne wykraczają 

poza program nauczania, 

– na podstawie wysłuchanego lub 

przeczytanego tekstu określa jego 

główną myśl, wyszukuje 

wymagane informacje, określa 

intencje autora tekstu, 

– potrafi opowiedzieć treść 

wysłuchanego lub przeczytanego 

tekstu, stosując bogate 

słownictwo oraz skomplikowane 

struktury gramatyczne. 

 

– Uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate słownictwo 

i skomplikowane struktury 

gramatyczne wykraczające 

poza obowiązujący materiał i 

podstawę programową, 

– wypowiedzi są spójne, 

logiczne i płynne, 

– nie popełnia w 

wypowiedziach błędów, które 

zakłócają komunikację, 

– potrafi spontanicznie  

nawiązać i podtrzymać 

rozmowę, wypowiada się 

swobodnie bez przygotowania, 

zabiera głos w dyskusji, 

broniąc 

swojego stanowiska 

argumentami. 

 

 

– Wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

– wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem, spójna i 

logiczna, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

bogate i urozmaicone 

słownictwo, zdania zbudowane 

są za pomocą 

skomplikowanych struktur 

gramatycznych 

wykraczających poza program 

nauczania, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

tylko sporadyczne błędy, które 

nie wpływają na zrozumienie 

tekstu, 

– wypowiedź pisemna nie 

zawiera błędów 

interpunkcyjnych. 

 

– Uczeń bezbłędnie stosuje 

struktury gramatyczne zawarte 

w programie nauczania oraz 

wykraczające poza program 

nauczania, 

– stosuje w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych bogaty 

zasób słów wykraczający poza 

materiał nauczania. 

 

– Uczeń posiadł wiedzę i 

umiejętności wykraczające 

poza program nauczania w 

danej klasie, 

– jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, wykonuje prace 

projektowe oraz wszystkie 

obowiązkowe i dodatkowe 

zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 

100% punktów i rozwiązuje 

zadania dodatkowe 

przygotowane na ocenę 

celującą, 

– większość uzyskanych ocen 

cząstkowych to oceny celujące 

i bardzo dobre, 

– swobodnie i w każdej 

zaistniałej sytuacji posługuje 

się kompetencjami 

językowymi, 

– odnosi sukcesy w konkursach 
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i olimpiadach, 

– uczęszcza na dodatkowe 

zajęcia rozwijające 

kompetencje języka 

niemieckiego, 

– korzysta z różnych źródeł 

informacji w języku 

niemieckim, 

– zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych, 

– samodzielnie pogłębia wiedzę 

o krajach niemieckojęzycznych. 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

– Uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela w języku niemieckim, 

– w 90% rozumie teksty słuchane 

i pisane, których słownictwo, 

struktury gramatyczne wykraczają 

poza program nauczania, 

– na podstawie wysłuchanego lub 

 

– Uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate słownictwo 

i skomplikowane struktury 

gramatyczne zawarte w 

obowiązującym materiale 

i podstawie programowej, 

 

– Wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

– wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem, spójna i 

logiczna, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

bogate i urozmaicone 

słownictwo, zdania są 

 

– Uczeń bezbłędnie stosuje 

struktury gramatyczne zawarte 

w programie nauczania oraz 

wykraczające poza program 

nauczania, 

– stosuje w wypowiedziach 

 

– Uczeń opanował cały 

materiał 

objęty programem nauczania 

w danej klasie, 

– jest systematyczny i aktywny 

na zajęciach, bierze udział w 

pracach projektowych, odrabia 

wszystkie zadania domowe, 
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przeczytanego tekstu określa jego 

główną myśl, wyszukuje 

wymagane informacje, określa 

intencje autora tekstu, 

– potrafi opowiedzieć treść 

wysłuchanego lub przeczytanego 

tekstu, stosując bogate 

słownictwo, skomplikowane 

struktury gramatyczne. 

– wypowiedzi są spójne, 

logiczne, płynne i poprawne 

fonetycznie, 

– nie popełnia w 

wypowiedziach błędów, które 

zakłócają komunikację, 

– potrafi spontanicznie 

nawiązać i podtrzymać 

rozmowę, 

– wypowiada się swobodnie 

bez 

przygotowania. 

zbudowane za pomocą 

skomplikowanych struktur 

gramatycznych, 

wykraczających poza 

program nauczania, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

tylko sporadyczne błędy, które 

nie wpływają na zrozumienie 

tekstu, 

– wypowiedź pisemna nie 

zawiera błędów 

interpunkcyjnych. 

ustnych i pisemnych bogaty 

zasób słów wykraczający poza 

materiał nauczania. 

– z prac klasowych otrzymuje 

90%–99% wymaganej 

punktacji, 

– większość ocen cząstkowych 

to oceny bardzo dobre, 

– swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi, 

– dobrowolnie bierze udział 

w konkursach i olimpiadach, 

– uczęszcza na dodatkowe 

zajęcia rozwijające 

kompetencje językowe z języka 

niemieckiego, 

– samodzielnie korzysta z 

różnych źródeł informacji, 

– zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych. 

 

 

OCENA DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

– Uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i większość 

– Uczeń w wypowiedziach 

ustnych używa słownictwa i 

struktur gramatycznych 

– Wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i odpowiada 

założonej formie, 

– Uczeń stosuje poprawne 

struktury gramatyczne zawarte 

w programie nauczania, 

 – Uczeń opanował materiał 

objęty programem nauczania w 

danej klasie, 
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wypowiedzi nauczyciela w języku 

niemieckim, 

– rozumie teksty słuchane i 

czytane w mniej więcej 75%, 

– potrafi określić główną myśl 

wysłuchanego lub przeczytanego 

tekstu, znajduje większość 

informacji, określa intencje 

autora, 

– potrafi opowiedzieć treść 

wysłuchanego lub przeczytanego 

tekstu, stosując leksykę i struktury 

gramatyczne zawarte w programie 

nauczania. 

 

zawartych w programie 

nauczania, 

– wypowiedzi są logiczne i 

spójne, 

– pojedyncze błędy popełniane 

w wypowiedziach nie zakłócają 

komunikacji, 

– wypowiedzi są płynne, lecz 

mogą być sterowane i 

wspomagane przez 

nauczyciela, 

– wypowiedzi są zgodne z 

tematem i poprawne 

fonetycznie. 

 

– wypowiedź pisemna jest 

logiczna i spójna, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

struktury gramatyczne i 

leksykę 

zawartą w programie 

nauczania, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne błędy interpunkcyjne 

oraz może zawierać drobne 

błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktur 

składniowych. 

– stosuje słownictwo zawarte 

w programie nauczania, 

– buduje spójne zdania. 

– jest aktywny na lekcjach 

języka niemieckiego, 

systematycznie przygotowuje 

się do zajęć, zawsze odrabia 

zadanie domowe oraz chętnie i 

dobrowolnie bierze udział w 

pracach projektowych, 

– z prac klasowych uzyskuje 

75%–89% wymaganej 

punktacji, 

– większość ocen cząstkowych 

to oceny dobre, 

– dosyć swobodnie 

wykorzystuje nabyte 

kompetencje językowe, 

– potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji, 

– korzysta ze słowników 

dwujęzycznych. 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 
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– Uczeń rozumie większość 

poleceń i wypowiedzi nauczyciela 

w języku niemieckim, 

– teksty słuchane i czytane 

rozumie w 60%, 

– na podstawie wysłuchanego 

lub przeczytanego tekstu potrafi 

opowiedzieć treść tekstu, stosując 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w programie 

nauczania. 

– Uczeń stosuje krótkie 

wypowiedzi ustne zawierające 

pojedyncze zwroty i struktury 

zawarte w programie 

nauczania, 

– wypowiedzi ustne często są 

niespójne i nielogiczne, 

– popełnia wiele błędów, które 

czasami zakłócają 

komunikację, 

– wypowiedzi są zwykle 

krótkie 

i często charakteryzują się 

brakiem logicznej całości, 

– wypowiedzi są zgodne z 

omawianym tematem, 

– wypowiedzi nie zawsze są 

poprawne fonetycznie. 

– Wypowiedź pisemna jest 

zgodna z wymaganą formą, 

– wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne błędy, które nie 

wpływają znacząco na 

rozumienie tekstu, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne błędy interpunkcyjne, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktur 

składniowych. 

– Uczeń poprawnie stosuje 

podstawowe struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, 

– w wypowiedziach ustnych 

i pisemnych stosuje niewielki 

zasób zwrotów zawartych w 

materiale nauczania, 

– rzadko buduje spójne, 

złożone 

zdania, 

– potrafi budować tylko proste 

poprawne zdania. 

– Materiał zawarty w 

programie 

nauczania w danej klasie został 

opanowany przez ucznia na 

poziomie podstawowym, 

– uczeń dosyć systematycznie 

uczestniczy w lekcjach, jednak 

niesystematycznie 

przygotowuje się 

do lekcji i nie zawsze odrabia 

zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 

50%–74% wymaganej 

punktacji, 

– większość ocen cząstkowych 

to oceny dostateczne, 

– w stopniu dostatecznym 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

– w stopniu dostatecznym 

korzysta ze słownika 

dwujęzycznego. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
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ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

– Uczeń nie rozumie większości 

poleceń i wypowiedzi 

nauczyciela, rozumie tylko 

pojedyncze wyrazy w języku 

niemieckim, 

– teksty słuchane i czytane 

rozumie tylko w mniej więcej 

30%, 

– na podstawie wysłuchanego lub 

przeczytanego tekstu nie potrafi 

znaleźć większości potrzebnych 

informacji, 

– tylko nieliczne zwroty potrafi 

wykorzystać w wypowiedziach 

pisemnych lub ustnych. 

 

– Wypowiedzi ustne ucznia 

bazują tylko na kilku 

pojedynczych słowach i 

podstawowych strukturach 

gramatycznych zawartych w 

programie nauczania, 

– wypowiedzi ustne są krótkie, 

niespójne i nielogiczne, 

– liczne błędy popełniane w 

wypowiedzi ustnej zakłócają 

komunikację i utrudniają 

zrozumienie intencji 

wypowiedzi, 

– uczeń ma trudności w 

przygotowaniu wypowiedzi 

pod kątem danego tematu, 

– wypowiedzi nie są poprawne 

fonetycznie. 

 

– Wypowiedź pisemna nie 

zawiera złożonych struktur; 

zdania są krótkie, proste i 

często niezgodne z tematem, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

tylko podstawowe słownictwo i 

struktury gramatyczne zawarte 

w minimum programowym, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

liczne błędy, które w dużym 

stopniu zakłócają zrozumienie 

tekstu, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

liczne błędy interpunkcyjne, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

tylko podstawowe słownictwo i 

struktury składniowe. 

 

– Uczeń nie potrafi zastosować 

poprawnie struktur 

gramatycznych zawartych w 

programie nauczania, 

– w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych stosuje ubogie 

słownictwo zawarte w 

materiale nauczania, 

– bardzo rzadko buduje spójne 

i logiczne zdania, 

– budując krótkie zdania, nie 

potrafi dobrać słów 

odpowiadających tematowi. 

 

– Uczeń nie opanował 

materiału 

objętego programem nauczania 

w danej klasie na poziomie 

minimum, 

– nie przygotowuje się 

systematycznie do zajęć, nie 

odrabia zadań domowych, nie 

uczestniczy aktywnie w lekcji, 

– z prac klasowych otrzymuje 

30%–49% wymaganej 

punktacji, 

– większość ocen cząstkowych 

to oceny dopuszczające, 

– w bardzo słabym stopniu 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi. 
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OCENA NIEDOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

 

– Uczeń nie rozumie poleceń i 

wypowiedzi nauczyciela w języku 

niemieckim, 

– nie rozumie słuchanych i 

czytanych tekstów nawet w 30%, 

– na podstawie wysłuchanego lub 

przeczytanego tekstu nie potrafi 

odnaleźć wymaganych informacji, 

– nie radzi sobie z 

wyszukiwaniem potrzebnych 

informacji w tekście słuchanym 

lub czytanym ani z 

przekształcaniem ich w formę 

wypowiedzi pisemnej. 

 

 

– Uczeń nie potrafi 

odpowiedzieć na proste pytania 

dotyczące znanych mu 

tematów, 

– nie potrafi wypowiedzieć się 

na podane tematy ani 

zbudować ustnie kilku prostych 

zdań do tych tematów, 

– nie radzi sobie z 

przygotowaniem wypowiedzi 

ustnej zawierającej minimum 

wymaganego słownictwa. 

 

 

– Wypowiedź pisemna nie 

zawiera żadnej wymaganej 

formy, 

– wypowiedź pisemna nie jest 

zgodna z tematem, 

– wypowiedź pisemna nie 

zawiera wymaganego 

minimum słownictwa i struktur 

gramatycznych zawartych w 

podstawie programowej, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

dużą ilość błędów, które 

uniemożliwiają zrozumienie 

tekstu, 

– wypowiedź pisemna zawiera 

liczne błędy interpunkcyjne, 

– uczeń nie potrafi 

samodzielnie 

zbudować prostych zdań, nie 

umie zastosować wymaganych 

struktur 

składniowych. 

 

– Uczeń nie stosuje poprawnie 

struktur gramatycznych 

zawartych w minimum 

programu nauczania, 

– pojedyncze słowa stosowane 

w wypowiedziach 

uniemożliwiają komunikację i 

zrozumienie tekstu, 

– ubogi zasób słownictwa 

uniemożliwia budowę zdań, 

– niespójnie i nielogicznie 

zbudowane zdania z  

pojedynczych wyrazów nie 

odpowiadają tematowi. 

 

– Uczeń nie opanował 

minimum materiału objętego 

programem nauczania wdanej 

klasie, 

– nie uczestniczy aktywnie 

w zajęciach, nie przygotowuje 

się systematycznie i nie odrabia 

zadań domowych, 

– z prac klasowych nie 

uzyskuje 

nawet 30% wymaganej 

punktacji, 

– większość ocen cząstkowych 

to oceny niedostateczne, 

– nawet w stopniu 

podstawowym nie posiadł 

kompetencji językowych, 

– nie stosuje poleceń i 

wskazówek nauczyciela, nie 

wykazuje chęci nawiązania 

kontaktu ani też nie przyjmuje 

oferowanej mu pomocy ze 
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strony nauczyciela. 

 

 

V.Kryteria oceny wypowiedzi ustnej, pracy na lekcji oraz zadania domowego: 

a) celujący - uczeń bezbłędnie odpowiada w oparciu o poznane struktury gramatyczne, leksykę i frazeologię, bezbłędnie reaguje na stawiane mu pytania. 

Wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym 

 

b) bardzo dobry – uczeń poprawnie odpowiada w oparciu o poznane struktury gramatyczne, leksykę i frazeologię, właściwie reaguje na stawiane mu 

pytania. Wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym. Dopuszczalna jest jedna drobna pomyłka. 

 

c) dobry – uczeń odpowiada i reaguje poprawnie, zdarzają mu się drobne błędy, które nie zakłócają komunikatu językowego. 

 

d) dostateczny – uczeń odpowiada w miarę poprawnie, potrafi zareagować w miarę poprawnie na pytania nauczyciela, popełnia błędy gramatyczne, 

leksykalne i fonetyczne, które zakłócają komunikat językowy. 

 

e) dopuszczający – uczeń odpowiada z pomocą nauczyciela, popełnia wiele błędów. 

 

f) niedostateczny – uczeń nie podejmuje próby odpowiedzi lub jego błędy zakłócają całkowicie komunikat językowy. 

 

Prace domowe oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryterium  wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 

 

VI. Skala procentowa ocen prac pisemnych. Wagi ocen. 
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Ocena Skala procentowa 

celująca 96%- 100% 

bardzo dobra 86%- 95% 

dobra 70% - 85% 

dostateczna 50% - 69%  

dopuszczająca 30% - 49% 

niedostateczna poniżej 30% 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków +, - (plus i minus).  

 

Wagi ocen: 

odpowiedź ustna - 2 

aktywność na lekcji - 1 

zadania domowe - 1 

kartkówka z aktualnego materiału (zapowiedziane lub niezapowiedziane)- 2 

praca klasowa - z poszczególnych rozdziałów tematycznych.-3 

średnia ważona „+” to 0,5 

średnia ważona „-„ to 0,25 

 

Ocena śródroczna/końcowa zostanie ustalona na podstawie średniej ważonej, dla której ustalono następujące kryteria: 

 

Ocena Średnia ważona 

celująca 5,51 i powyżej 

bardzo dobra 4,51-5,5 

dobra 3,51-4,5 
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dostateczna 2,51-3,5 

dopuszczająca 1,51-2,5 

niedostateczna 1,5 i poniżej 

 

VII. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.  

➢ stworzenie możliwości wydłużenia czasu pisania sprawdzianów, testów, 

➢ uczeń z opinią P-PP pisze test z dostosowanymi wymaganiami według wskazań poradni i opracowanego przez zespół nauczycieli arkusza dostosowań 

edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia, 

➢ uczeń z orzeczeniem P-PP pisze test dostosowany do jego możliwości i umiejętności określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym, 

➢ uczniowie otrzymują na teście mniejszą ilość zadań, zadania te są często o mniejszym stopniu trudności, test wydrukowany jest większą czcionką, 

➢ uwzględnienie indywidualnych preferencji dotyczących sposobu poprawy sprawdzianu: ustnie, bądź pisemnie,  

➢ uczeń z dysfunkcjami może otrzymać dodatkową pomoc nauczyciela (wskazówki) w czasie prac pisemnych (zadania, polecenia są głośno czytane 

przez nauczyciela, który może udzielić dodatkowych objaśnień), jak i przy odpowiedziach ustnych,  

➢ uczeń ma możliwość wykonania dodatkowych prac domowych w celu poprawy oceny. 

 

VIII. Formy i narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z języka niemieckiego: 

Narzędziami oceniania bieżącego stosowanymi na lekcjach j. niemieckiego są: 

• sprawdzian z części działu (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), 

• prace klasowe i sprawdziany z całego działu (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),  

• kartkówka (do 15 minut) – obejmuje trzy jednostki tematyczne, może być niezapowiedziana i odbyć się na każdej lekcji, 

• test (z działu, semestru, roku) – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika, jest traktowany jako forma sprawdzianu, 

• odpowiedź ustna, 

• zadanie domowe (uczeń ma obowiązek wpisać do zeszytu przedmiotowego treść zadania domowego), 
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• praca ucznia na lekcji (grupowa i indywidualna), 

• osiągnięcia  ucznia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

• prace i ćwiczenia praktyczne (wytwory uczniów, doświadczenie, ćwiczenie, projekty). 

 

IX. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych 

Uczeń może zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do zajęć najwyżej dwa razy w ciągu semestru (nieprzygotowanie nie dotyczy wcześniej 

zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, testów i zadań domowych, na których przygotowanie uczeń miał kilka dni). Każdy kolejny brak zadania 

domowego lub nieprzygotowanie do lekcji skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Jeśli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania, a nauczyciel takowe zauważy w trakcie lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez względu na ilość 

nieprzygotowań zgłoszonych wcześniej. 

Uczeń klasy sportowej po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach, ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału 

omawianego podczas  nieobecności ucznia. 

 

X. Poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni po uzyskaniu informacji o ocenie. Daną pracę 

klasową lub sprawdzian można poprawiać tylko jeden raz. 

Wyżej wymienione zasady nie dotyczą kartkówek oraz zadań domowych. 

 

XI. Udostępnianie sprawdzonych prac pisemnych 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń zabiera pracę pisemną 

do domu celem zapoznania rodzica z oceną, po czym  zobowiązany jest przekazać ją nauczycielowi, który przechowuje pracę do końca roku szkolnego. 

   

XII. Klasyfikacja ucznia. 
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Uczeń może nie być klasyfikowany z języka niemieckiego, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z 

powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

 

XIII. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego. 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną jeśli spełnia warunki takie jak:  

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

c) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

d) napisanie każdej pracy pisemnej;  

e) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

f)    wykonywanie zadań domowych;  

g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu 

nauczania;  

h) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności; 

i)    spotkały go zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

 

XIV. Zaliczenie oceny niedostatecznej otrzymanej na półrocze. 

Każdy uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną, jest zobowiązany do zaliczenia materiału w ciągu pierwszego miesiąca drugiego 

półrocza roku szkolnego. Termin i formę zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 
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Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń zabiera pracę pisemną 

do domu celem zapoznania rodzica z oceną, po czym  zobowiązany jest przekazać ją nauczycielowi, który przechowuje pracę do końca roku szkolnego. 

 

XV. Zwolnienie z nauki drugiego języka. 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  W dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się wówczas zamiast oceny klasyfikacyjnej zwolniony(a). 

 

XVI. Ustalenia końcowe: 

Przedmiotowy system oceniania z j. niemieckiego obowiązuje uczniów klas 7 i 8 SP 27 w Bydgoszczy i podlega ciągłej ewaluacji. 

O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego. 

Rodzice mają możliwość zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi na stronie internetowej. 

   

 

 


