
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

1.Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów). 

3.Oceny uczeń otrzymuje w różnych formach, np.”+”, „-„, nagroda, pochwała 

itp. 

4.Stosowana jest sześciostopniowa skala ocen (1 - 6) z plusami i minusami,  

- oceny śródroczne i końcowe roczne mają zapis zgodny ze szkolnym systemem 

oceniania. 

5.Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

-sprawdziany pisemne całogodzinne obejmujące materiał nauczania                    

i sprawdzające wszystkie umiejętności językowe tj. pisanie, czytaniem 

gramatyka, słuchanie,  

- sprawdziany pisemne obejmujące materiał nauczania z części działu 

kilkunastominutowe (co najmniej 2 w ciągu roku  semestru), 

-odpowiedzi ustne ( zaprezentowanie poprawnym językiem niemieckim) 

-zaangażowanie na lekcji, oceniania na plusy z aktywności, 

- prace domowe w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń (nie każda 

praca domowa otrzyma ocenę).  

-wykonanie dodatkowych prac nieobowiązkowych, np. referaty, prezentacje, 

rysunki itp. 

-praca poza salą lekcyjną ( na wycieczce, w terenie itp.).  

6.Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 

może napisać sprawdzianu wraz z całą klasą, powinien uczynić to w możliwie 

najkrótszym terminie (w ciągu dwóch tygodni od przyjścia ucznia do szkoły).  

W przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych 

uczeń uzgadnia z nauczycielem termin i formę zaliczania materiału nauczania. 

7.Uczeń ma prawo: 

- do poprawy oceny niedostatecznej z całogodzinnego sprawdzianu, ( 

jeżeli             z poprawionej pracy uczeń uzyska wyższą ocenę, ocena 

poprzednia nie jest brana pod uwagę. W przypadku uzyskania oceny niższej, 

brana jest pod uwagę ocena ze sprawdzianu pierwotnego, ale uczeń traci wtedy 

prawo do pisania poprawy następnych prac godzinnych w danym półroczu), 

-nie można prac pisemnych poprawiać ustnie, 

-daną pracę klasową możesz poprawić tylko raz, 

-poprawa prac klasowych jest dobrowolna, 

-krótkie sprawdziany obejmujące wiedzę i umiejętności z kilku lekcji mogą być  

przeprowadzane bez zapowiedzi i bez możliwości poprawy, 

- do poprawy śródrocznej i końcoworocznej oceny niedostatecznej najpóźniej 

dwa tygodnie przed klasyfikacją, 



-nie uwzględnia się możliwości uzyskania wyższej oceny śródrocznej ani 

końcoworocznej poprzez tzw. „zaliczenie”, polegające na dodatkowym 

odpytaniu lub pisaniu prac kontrolnych, 

-dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; nie dotyczy 

sprawdzianów pisemnych zapowiadanych tydzień wcześniej (z wyjątkiem 

uczniów wymienionych w pkt 6), 

-brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przyborów i innych pomocy  

( podręcznik, książka ćwiczeń) są równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia 

do zajęć, 

-do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 

8.Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu 

ćwiczeń oraz przynoszenia na lekcje podręcznika.  

Brakujące lekcje i ćwiczenia uczeń uzupełnia. W rażących przypadkach uczeń 

zobowiązany jest do przepisania całego zeszytu przedmiotowego. 

9.Notoryczne nie przynoszenie na zajęcia zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, 

podręcznika i potrzebnych przyborów na lekcje może spowodować obniżenie  

oceny. 

10. Na wystawienie oceny śródrocznej i końcowo rocznej ma wpływ uzyskana 

przez ucznia ocena z diagnozy badającej postęp wiedzy i umiejętności uczniów 

w Klasie II. Ponadto na wystawienie w/w ocen ma wpływ ocena z próbnego 

egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w klasie II i III. 

11. Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę cząstkową za pozytywnie 

zakończony projekt edukacyjny. 

12.Oceny cząstkowe oraz proponowane oceny śródroczne i końcoworocznej 

nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego.  

13.Nie może być klasyfikowany uczeń, który: 

-opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 50% lekcji j niemieckiego, 

-uchyla się od oceniania i nie uzyskał minimalnej liczby ocen (min.3 z różnych 

form aktywności, wymienionych w pkt 5). Dla tych uczniów przewiduje się 

egzamin klasyfikacyjny. 

14.Tryb egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych reguluje załącznik do 

Statutu Szkoły.Opracowane w oparciu o Wewnątrzkolny System Oceniania i 

Statut Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku. 
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