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grupy: A1, A2, A4, B1 

MAŁGORZATA BALCERZAK 

 

1. Ocena śródroczna (semestralna) jest wystawiana na podstawie średniej prognozowanej 

(z wyjątkami opisanymi w punktach 8 i 9). Średnia ta jest średnią ważoną z ocen 

cząstkowych znajdujących się w dzienniku elektronicznym (patrz punkt 7). 

 

2. Ocena końcowa ucznia powstaje w wyniku konwersji średniej prognozowanej na 

podstawie tabel podanych w Statucie Szkoły. 

 

 

3. Przygotowanie do lekcji rozumie się jako gotowość ucznia do odpowiedzi ustnej, bądź 

pisemnej, posiadanie zeszytu przedmiotowego z kompletnym, odrobionym zadaniem 

domowym (sytuacja dotyczy także zadania domowego zadanego w zeszycie ćwiczeń), 

nadrobienie wszelkich zaległości, notatek z lekcji, posiadanie na zajęciach 

podręcznika do przedmiotu. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej  

z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. 

 

4. Nieprzygotowanie do lekcji:  

 Uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze. Każdy 

następny brak zadania domowego lub nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

 Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zeszytu z odrobionym zadaniem 

domowym, brak podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz nieopanowanie materiału 

gramatyczno – leksykalnego z trzech ostatnich lekcji. 

 Nieprzygotowanie do lekcji zwalnia z obowiązku odpowiedzi ustnej lub 

pisania niezapowiedzianej kartkówki, natomiast nie zwalnia z pisania 

sprawdzianu zapowiedzianego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

bądź też zapowiedzianej uprzednio kartkówki. 

 Nieprzygotowanie do lekcji powinno zostać zgłoszone przez ucznia na 

początku danej lekcji, tuż po wejściu do sali lekcyjnej. 



 Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych w danym semestrze nie przechodzi na 

kolejny semestr. 

 

5. Zadania domowe: 

 Brak zadania domowego uczeń zobowiązany jest zgłosić na początku każdej 

lekcji, tuż po wejściu do sali lekcyjnej. Brak zadania domowego uczeń zgłasza 

bezpośrednio nauczycielowi. 

 Konsekwencją niezgłoszenia braku zadania domowego na początku lekcji jest 

ocena niedostateczna. 

 

6. Poprawa prac pisemnych: 

 Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów i testów napisanych na  ocenę 

niedostateczną, bądź dopuszczającą w terminie nieprzekraczającym dwóch 

tygodni od dnia oddania poprawionego przez nauczyciela sprawdzianu lub 

testu.  

 W sytuacji losowej, za zgodą nauczyciela prowadzącego, uczeń może napisać 

poprawę sprawdzianu, testu w innym terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela a ustalonym z uczniem. 

 W dzienniku elektronicznym odnotowywana jest zarówno ocena ze 

sprawdzianu, testu, jak i z poprawy. 

 Nieobecność ucznia na pracach pisemnych zaznaczona jest jako „0” (zero), 

nie liczone do średniej, które ulega anulowaniu w momencie zaliczenia 

brakującej pracy pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem,  

a w przypadku braku zaliczenia w przewidzianym terminie zamieniane na 

ocenę niedostateczną. 

 Poprawie podlegają wyłącznie oceny z prac pisemnych – sprawdzianów. 

 

7. Ocenianie: 

 Uczeń może otrzymać ocenę z wypowiedzi ustnej, ze sprawdzianu, testu, bądź 

kartkówki, wykonanego projektu, za zaangażowanie i pracę na lekcji, a także  

z wykonanego zadania domowego. 

 Pięć plusów otrzymanych za aktywność konwertowne jest do oceny bardzo 

dobrej, a trzy minusy – do oceny niedostatecznej. 



 Oceny ze sprawdzianów oraz testów ustalane są zgodnie z poniżej 

prezentowaną skalą procentową:   

 

 

0 – 49% - ocena niedostateczna 

50 – 59 % - ocena dopuszczająca 

60 – 74 % - ocena dostateczna 

75 – 88% - ocena dobra 

89 – 98 % - ocena bardzo dobra 

99 – 100 % - ocena celująca 

 

 Ocena śródroczna (semestralna) jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

 Oceny uzyskane na sprawdzianie, teście i za wypowiedź ustną mają wagę x 3, 

oceny uzyskane za kartkówkę, projekty, wypracowania – waga x 2, oceny 

otrzymane za pracę na lekcji (aktywność), zadanie domowe – waga x 1. 

 Waga za poprawiony sprawdzian – x 2, przy czym w dzienniku 

elektronicznym przed poprawioną oceną ze sprawdzianu/ testu odnotowywana 

jest przede wszystkim ocena ze sprawdzianu/ testu uzyskana w pierwszym 

podejściu. 

 Ocena roczna jest średnią ważoną ocen śródrocznych (semestralnych). Waga 

oceny za I semestr wynosi 40 %, a za II – 60 %. 

 

8. Warunki podwyższenia oceny rocznej – ocena może ulec podwyższeniu o jeden 

stopień, jeśli praca ucznia spełnia 3 z poniższych warunków: 

 Uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych wymagających aktywnego 

posługiwania się językiem niemieckim. 

 Uczeń z pełnym zaangażowaniem wykonuje prace w mniejszych grupach 

zadaniowych. 

 Na każdej lekcji uczeń jest przygotowany do zajęć, posiada niezbędne 

materiały (podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, materiały ksero, etc.). 

 Uczeń zalicza zdecydowaną większość sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

(obejmujących większą partię materiału) w pierwszym terminie. 

 Uczeń pracuje przez cały okres, który podlega ocenie, systematycznie  

i rzetelnie. 



9. Warunki obniżenia oceny rocznej: 

 Ocena może ulec obniżeniu o jeden stopień, jeśli praca ucznia na zajęciach 

systematycznie narusza kryteria opisane w punkcie 8. 

 Ocena może ulec obniżeniu, jeżeli uczeń pisze sprawdzian, test w drugim 

terminie więcej niż dwa razy, lub nie zaliczy danego sprawdzianu  

( z wyłączeniem długotrwałych nieobecności ucznia, spowodowanych sytuacją 

losową, chorobą). 

 

10. Pozostałe zasady wystawiania ocen reguluje Statut Szkoły. 

 


