
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA –  

MICHAŁ PIZNAL  -  JĘZYK  NIEMIECKI 

Grupy: A2, A4, B1, B2, B3, B4 – r. szk. 2018/2019 

  

1.       OCENA SEMESTRALNA jest wystawiana na podstawie średniej prognozowanej 

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

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

2.        OCENA KOŃCOWA ucznia powstaje w wyniku konwersji średniej prognozowanej 

na podstawie tabel podanych w Statucie Szkoły. 

  

3.       PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI  - uczeń ma obowiązek być przygotowanym 

do każdej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, posiadać zadanie domowe oraz 

zeszyt,  podręcznik i ćwiczenia. 

   

4.       NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

  

         Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze. Każdy następny brak zadania 

lub nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

        Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń oraz 

nieopanowanie materiału z 3 ostatnich lekcji. 

        Nieprzygotowanie zwalnia z obowiązku odpowiedzi ustnej lub pisania 

niezapowiedzianej kartkówki, natomiast nie zwalnia z pisania sprawdzianu 

lub kartkówki zapowiedzianej. 

         Nieprzygotowanie do lekcji musi zostać zgłoszone przez ucznia na początku danej 

lekcji. 

         Nieprzygotowanie niewykorzystane w danym semestrze nie przechodzi na kolejny 

semestr. 

  

5.       ZADANIE DOMOWE 

  

         Brak zadania domowego uczeń zobowiązany jest zgłosić na początku lekcji. 

         Konsekwencją niezgłoszenia braku zadania domowego na początku lekcji jest ocena 

niedostateczna. 



  

6.       POPRAWA PRAC PISEMNYCH   

  

         Uczeń może poprawiać sprawdziany/kartkówki napisane na ocenę niedostateczną 

lub dopuszczającą w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia oddania 

sprawdzianu/kartkówki. W przypadku choroby ucznia termin poprawy może być 

wydłużony po uzgodnieniu z nauczycielem. W dzienniku odnotowywana jest zarówno 

ocena ze sprawdzianu lub kartkówki, jak i z poprawy. 

         Nieobecność ucznia na sprawdzianie lub kartkówce zaznaczana jest jako „0” (zero), 

które ulega anulowaniu w momencie zaliczenia sprawdzianu w terminie ustalonym 

przez nauczyciela.  

  

7.       OCENIANIE 

 

         Uczeń może otrzymać ocenę ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, 

aktywności, pracy na lekcji, projektu oraz zadania dodatkowego.  

         8 plusów otrzymanych za aktywność lub zadanie domowe jest konwertowane 

do oceny celującej, 5 plusów do oceny bardzo dobrej, a 3 minusy do oceny 

niedostatecznej. 

         Oceny ze sprawdzianów oraz testów ustalane są zgodnie z poniższą skalą procentową: 

0-50%             =      ndst 

51-59%           =      dop 

60-74%           =      dst 

75-88%           =      db 

89-98%           =      bdb 

99-100%         =      cel 

         Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych, przy czym obowiązuje 

następująca waga: 

- oceny ze sprawdzianów pisemnych, projektów - waga 6 

- ocena z poprawy sprawdzianu – waga 3 (w tym wypadku waga poprawianego 

sprawdzianu zostaje obniżona i ma również wagę 3) 

- oceny z wypracowań, kartkówek niezapowiedzianych - waga 4 

- oceny z kartkówek zapowiedzianych, odpowiedzi ustnych, zadań 

dodatkowych - waga 3 



- ocena z poprawy kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych) –  

waga 2 (w tym wypadku waga poprawianej kartkówki zostaje obniżona i ma 

również wagę 2) 

- oceny z aktywności, pracy na lekcji i zadań domowych (ćwiczenia leksykalno 

– gramatyczne) - waga 2 

         Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen semestralnych. Waga oceny 

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

  

8.       WARUNKI PODWYŻSZENIA OCENY KOŃCOWEJ 

  

Ocena może ulec podwyższeniu maksymalnie o jeden stopień, jeśli praca ucznia spełnia 

2 z poniższych warunków: 

         Uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych wymagających aktywnego 

posługiwania się językiem niemieckim. 

         Podczas wykonywania zadań w mniejszych grupach, uczeń aktywnie uczestniczy 

w wykonywaniu zadania. 

         Na każdej lekcji uczeń posiada wszystkie niezbędne materiały (podręcznik, zeszyt, 

książkę ćwiczeń, materiały ksero). 

         Aby przy średniej 2,5 uczeń mógł otrzymać ocenę 3- na semestr i ocenę 3 na koniec 

roku (oraz analogicznie 3,5 – 4 oraz 4,5-5) nie może mieć więcej niż 1 ocenę 

niedostateczną z dużego sprawdzianu.  

         Uczeń aktywnie angażuje się w lekcję. 

  

9.       WARUNKI OBNIŻENIA OCENY KOŃCOWEJ 

  

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

systematycznie narusza kryteria opisane w punkcie 8. 

         Ocena może ulec obniżeniu o pół stopnia, jeżeli uczeń więcej niż 2 

razy  pisze  sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę w drugim terminie  

(z wyłączeniem długotrwałych nieobecności spowodowanych np. chorobą). 

  

 Pozostałe zasady wystawiania ocen reguluje Statut Szkoły. 


