PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i uwzględnieniem możliwości
intelektualnych.
2. Uczeń ma prawo być oceniany za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć.
3. Każdy uczeń powinien być oceniany systematycznie.
4. Uczniowie znają wymagania edukacyjne z języka angielskiego/niemieckiego.
5. Uczniowie powinni otrzymać w ciągu semestru liczbę ocen ustalonych wg kryteriów nauczycieli
poszczególnych przedmiotów. min. 3 oceny bieżące.
6. Każdy uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż 3 prace klasowe/sprawdziany.
7. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. W przypadku odmowy napisania
pracy lub odpowiedzi uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Sprawdzian jest zapowiedziany z siedmiodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres
sprawdzanej wiedzy i umiejętności.
9. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i obejmują zakres 3 ostatnich tematów.
10. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem zajęć i
napisać go w terminie 2 tygodni od pojawienia się w szkole lub w terminie ustalonym z
nauczycielem.
11. W przypadku długotrwałej nieobecności ( 2 tygodnie) termin poprawy może być wydłużony przez
nauczyciela przedmiotu.
12. Każdy sprawdzian i kartkówkę z określonego działu tematycznego napisaną na ocenę
niedostateczną lub dopuszczającą można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz
w ciągu 2 tygodni od podania informacji o ocenach lub w terminie ustalonym z nauczycielem. Pod
uwagę brana jest średnia uzyskanych ocen.
13. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy/rozmawia na sprawdzianie, nauczyciel wstawia
mu ocenę niedostateczną, a fakt ten odnotowuje na pracy pisemnej ucznia.
14. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podwyższenie
oceny proponowanej przez nauczyciela.
15. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole( powyżej 5 dni) , a fakt ten uczeń jest
zobowiązany zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
16. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania do lekcji. Poprzez
nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi. Uczeń ma
obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie przed lekcją. Po wykorzystaniu określonego
limitu uczeń otrzymuje za każde następne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Do
zapowiedzianej kartkówki / odpowiedzi ustnej nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.
17. Brak zadania domowego notowane jest jako BZ. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zdania
przed lekcją. Można zgłosić dwa braki zadania w ciągu semestru, każde następne to ocena
niedostateczna.
18. Uczeń ma obowiązek posiadać na zajęciach podręcznik, zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia (jeżeli je
otrzymał).
19. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje (+) lub (-).Jeżeli jest szczególnie aktywny może otrzymać
ocenę.Za zgromadzenie 5 plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą , za pięć minusów niedostateczną.
20. Uczeń w porozumieniu z nauczycielem może zdecydować o formie oceny konkursu (punkty z
zachowania lub ocena z przedmiotu).

21. Na zajęciach z języka obcego uczniowie są oceniani ocenami wg następujących wag
FORMY AKTYWNOŚCI
SPRAWDZIAN/TEST
KONKURSY LEKSYKALNOGRAMATYCZNE I REALIOZNAWCZE
POZOSTAŁE KONKURSY
KARTKÓWKA
ODPOWIEDŹ USTNA
PRACA NA LEKCJI
PRACA PROJEKTOWA
ZADANIE DOMOWE

WAGA OCENY
3
3
2
2
2
1
1
1

22. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru następującą ilość ocen
FORMA OCENY
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
SPRAWDZIAN/TEST
KARTKÓWKA
ODPOWIEDŹ USTNA
ZADANIE DOMOWE
PRACA NA LEKCJI

ILOŚĆ OCEN
W SEMESTRZE
MIN.1
MIN.2
MIN. 1
MIN. 1
DOWOLNA ILOŚĆ

23. Uczeń na zajęciach z języka obcego jest oceniany wg procentowej skali ocen
100%
99%-90%
89%-76%
75%-51%
50%-31%
30%-0%

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

