
Katarzyna Wójcik

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla grup A1, A3, B1, B2,
B3, B4 i C2

1. Przygotowanie do lekcji

Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji z materiału z trzech ostatnich jednostek 
lekcyjnych, posiadać zadanie domowe, zeszyt i podręcznik.

2. Nieprzygotowanie do lekcji
• Uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania w semestrze, które obejmują brak zeszytu, 

podręcznika, zadania domowego oraz wiadomości z trzech ostatnich lekcji.
• Nieprzygotowanie zwalnia z obowiązku odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej 

kartkówki, ale nie zwalnia z pisania sprawdzianu lub kartkówki zapowiedzianej.
• Nieprzygotowanie powinno zostać zgłoszone przez ucznia na samym początku lekcji.
• Nieprzygotowanie niewykorzystane w danym semestrze nie przechodzi na kolejny semestr.

3. Poprawa prac pisemnych
• Uczeń powinien poprawić sprawdziany napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą

w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzianu. W dzienniku 
odnotowywana jest ocena zarówno ze sprawdzianu jak i z poprawy, obie mają wagę 3.

• Nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznaczana jest oceną 0 nie liczone do średniej, która 
po napisaniu sprawdzianu jest anulowana, a w przypadku braku zaliczenia w przewidzianym
terminie zamieniana na ocenę niedostateczną.

• Poprawie podlegają tylko oceny ze sprawdzianów pisemnych.

4. Ocenianie
• Uczeń może otrzymać ocenę ze sprawdzianu, kartkówki, wypracowania, projektu, 

odpowiedzi ustnej, pracy na lekcji, aktywności oraz zadania domowego.
• Oceny ze sprawdzianów ustalane są zgodnie z poniższą skalą procentową:

0% - 49% - ndst
50% - 59% - dop 
60% - 74% - dst
75% - 88% - db
89% - 98% - bdb
99% - 100% - cel

• Oceny cząstkowe mają następujące wagi:
– sprawdziany pisemne – waga 4
– projekty, wypracowania, kartkówki zapowiedziane, sprawdziany poprawiane, poprawy 

sprawdzianów – waga 3
– kartkówki niezapowiedziane, odpowiedź ustna, zadanie domowe, praca na lekcji, 

aktywność – waga 2

– Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen semestralnych: ocena za I semestr – waga 
40%, ocena za II semestr – waga 60%.

– Końcowa ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie średniej prognozowanej (z 
wyjątkami omawianymi w punktach 5 i 6). Średnia ta jest średnią ważoną z ocen 



cząstkowych znajdujących się w dzienniku elektronicznym.
– Ocena końcowa ucznia powstaje w wyniku konwersji średniej prognozowanej na podstawie 

tabel podanych w Statucie Szkoły.

5. Warunki podwyższenia oceny końcowej (o jedną ocenę)
• zaliczanie sprawdzianów pisemnych w pierwszym terminie na ocenę pozytywną
• branie udziału w konkursach przedmiotowych wymagających aktywnego posługiwania się 

językiem niemieckim
• aktywne angażowanie się w lekcję

6. Warunki obniżenia oceny końcowej (o jedną ocenę)
• zaliczanie większości sprawdzianów pisemnych w drugim terminie (z wyjątkiem sytuacji 

losowych np. długotrwałej choroby)
• brak zaliczenia sprawdzianu pisemnego na ocenę pozytywną tzn. co najmniej dopuszczającą

Pozostałe zasady wystawiania ocen reguluje Statut Szkoły.


