PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI
Postanowienia ogólne
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych,
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.
2. Rodzic ma możliwość zaznajomienia się z PZO. Dokument ten na prośbę rodzica udostępnia
biblioteka szkolna.
3. Kryteria oceniania nauczyciela muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania i wymagania edukacyjnymi.
Zasady oceniania
1. Uczeń zna kryteria oceniania i wymagania na poszczególne oceny.
2. Ocenie podlegają:
- cztery sprawności językowe,
- sprawności zintegrowane,
- gramatyka i leksyka,
- praca ucznia na lekcji,
- dodatkowo wykonywane zadania, np. udział w konkursach i olimpiadach językowych, udział
w imprezach szkolnych wymagających przygotowania materiałów w języku niemieckim.
3. Ocenianie ma być rzetelne i systematyczne.
4. Ocena roczna jest oceną całościową i uwzględnia dwa semestry.
5. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę rodziców mogą być uzasadnione.
Zasady pracy nauczyciela z uczniem
1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz wymagane
materiały pomocnicze.
2. Sprawdziany, kartkówki oraz prace domowe są obowiązkowe.
3. Uczeń ma prawo do jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru.
4. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji, natomiast nie może go zgłosić
w dniu zapowiedzianego sprawdzianu wiadomości.
5. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki na najbliższe zajęcia.
6. Każda planowana kontrola wiadomości z większej partii materiału musi być zapowiedziana
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem kartkówek obejmujących materiał z
trzech ostatnich lekcji.
7. Oceny z odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczony
przez nauczyciela i nie podlegają poprawie.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych opuścił sprawdzian ma obowiązek przystąpić do
zaliczenia pracy w terminie do dwóch tygodni.
9. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy. Osoby nieobecne podczas sprawdzianu
(nieobecność usprawiedliwiona) zobowiązane są do napisania go w terminie ustalonym przez
nauczyciela.

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej wystawionej na I semestr lub koniec
roku. Warunkiem możliwości poprawy oceny jest frekwencja na zajęciach na poziomie 80%.
11.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej lub końcowej w przypadku
klas programowo najwyższych jest frekwencja na zajęciach na poziomie minimum 50%.
12. Uczeń i jego rodzic mają prawo wglądu do prac pisemnych na zasadach określonych
prawem szkoły.

KATEGORIE I WAGI OCEN

Waga

Kolor

Praca klasowa
 Sprawdzian z działu
 Sprawdzian
leksykalnogramatyczny
 Sprawdzian
gramatyczny

Kategoria

5

Czerwony

Konkursy z listy MEN (laureat,
finalista)
Kartkówka
 Kartkówka
zapowiedziana ze
słownictwa lub z
gramatyki
Odpowiedź ustna
Ćwiczenie na lekcji
 Zadania maturalne
 Wypowiedzi maturalne
Zadanie
 Wypowiedź pisemna
(np. dialog, krótkie
opowiadanie)

5

Czerwony

4

Zielony

4
4

Zielony
Zielony

3

Niebieski

3
2
1
2
-nie licz do
średniej

Niebieski
Żółty
Szary
Beżowy
Pomarańczowy

Prezentacja
Aktywność
Praca domowa
Inna
Diagnoza
 Matura próbna
 Test diagnostyczny

1,71 − 2,70

2,71 − 3,70

3,71 − 4,70

4,71 − 5,70

𝑆 ≥ 5,71

ocena

𝑆 − 1,70

𝑆

Zależność oceny rocznej, śródrocznej, przewidywanej śródrocznej,
przewidywanej rocznej od średniej ważonej wskazuje tabela:
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Wystawianie ocen cząstkowych:
Ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Wymagana liczba %
0 – 39 %
40 – 55 %
56 – 79 %
80 – 89 %
90 – 99 %
100 %

W ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów i minusów:
Ocena
Dopuszczający Dopuszczający
Dopuszczający +
Dostateczny Dostateczny
Dostateczny +
Dobry Dobry
Dobry +
Bardzo dobry Bardzo dobry
Bardzo dobry +

Wymagana liczba %
40 – 45 %
46 – 50 %
51 – 55 %
56 – 62 %
63 – 70 %
71 – 79 %
80 – 83 %
84 – 86 %
87 – 89 %
90 – 93 %
94 – 96 %
97 – 99 %

