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I. CELE OCENIANIA

Ocenianie:

1. Informuje o poziomie osiągnięć, postępów, sukcesach i specjalnych predyspozycjach oraz

uzdolnień uczniów.

2. Motywuje do dalszych starań.

3. Wdraża do samooceny i stopniowej samodzielności w uczeniu się języków obcych.

4. Rozwija poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.

5. Zapewnia poczucie czytelnego, obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania

6. Jest podstawą do planowania i organizowania przez nauczycieli odpowiednich metod pracy

dydaktycznej i wychowawczej.

6. Umożliwia  uzyskanie  obrazu  pozycji  ucznia  na  tle  innych,  wyłonienie  najlepszych  

i potrzebujących pomocy.

II. OCENY

W ocenianiu bieżącym nauczyciel posługuje się 6- stopniową skalą ocen, ocena może posiadać

plus lub minus.

1 – ocena niedostateczna

2 – ocena dopuszczająca

3 – ocena dostateczna

4 – ocena dobra

5 – ocena bardzo dobra

6 – ocena celująca

   Podczas  lekcji  nauczyciel  nagradza  aktywność  uczniów  (dzielenie  się  posiadaną  wiedzą,

przygotowanie  dodatkowych  materiałów,  aktywny  udział  w  ćwiczeniu  poszczególnych  partii

materiału)  przyznając „+” , za brak konkretnych działań, niestosowne zachowanie podczas lekcji,

nieznajomość wcześniej poznanych zagadnień uczeń otrzymuje „-”. 

Zdobycie pięciu „+” oznacza ocenę bardzo dobrą, czterech ocenę dobrą itd.



Ocena semestralna  oraz   ocena roczna wynika  z  ocen cząstkowych,  ale  nie  jest  ich  średnią

arytmetyczną. Decydujący wpływ na tę ocenę ma przyrost wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy

ucznia. Przy ustaleniu oceny końcowej nauczyciel uwzględnia również systematyczność pracy oraz

możliwości intelektualne ucznia. Na miesiąc przed zamknięciem semestru, nauczyciel informuje

wychowawcę klasy o przewidywanych w tej klasie ocenach niedostatecznych. Na dwa tygodnie

przed zakończeniem zajęć nauczyciel informuje ucznia o proponowanej ocenie semestralnej (ocenie

rocznej). Ocena końcowa jest efektem cało semestralnej pracy i nie uwzględnia się „zdawania” na

wyższą ocenę. 

Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zgodnie z trybem i

warunkami określonymi w Statucie Szkoły.

Ustalona  przez  nauczyciela  na  koniec  roku  szkolnego  ocena  niedostateczna  może  być

zmieniona  tylko  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

Statucie Szkoły.

SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN NIEDOSTATECZNYCH I UZUPEŁNIANIA

ZALEGŁOŚCI

1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z testu i odpowiedzi ustnej w formie 

i terminie ustalonym przez nauczyciela.

2. Uczeń nie może poprawić oceny cząstkowej z kartkówek i ćwiczeń pisemnych.

3. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie ( nieobecność usprawiedliwiona) powinien go

zaliczyć do dwóch tygodni od pojawienia się po chorobie.

4. Uczeń  jest  zobowiązany do  uzupełnienia  braków wynikających  z  nieobecności  podczas

lekcji.

5. Nauczyciel  ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej  klasie,  jeśli  stwierdzi,  że

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.

6. Stwierdzenie  faktu  odpisywania  (ściągania)  podczas  sprawdzianu  jest  podstawą  do

otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.

7. Fakt nieprzygotowania do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją, nie przysługuje

w  dniu  ,  w  którym  ma  odbyć  się  zapowiedziana  wcześniej  praca  klasowa,  kartkówka

(wyjątek  stanowi  uczeń,  którego  usprawiedliwiona  nieobecność  spowodowana  była

chorobą, nauczyciel daje czas do uzupełnienia wiadomości).

8. Jeżeli  uczeń  jest  w  szkole,  a  zwalnia  się  z  lekcji  języka  niemieckiego,  ma  obowiązek

przepisać notatki , uzupełnić ćwiczenia, odrobić pracę domową oraz opanować wiadomości

z lekcji, na której nie był.



FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Test – forma pisemna, podsumowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności z danego 

działu. Jest omówiony i zapowiedziany co najmniej tydzień przed wyznaczoną datą; testy są

obowiązkowe. Minimum trzy w semestrze.

2. Kartkówki – forma pisemna, obejmująca temat, zagadnienia z maksymalnie trzech ostatnich

lekcji. Obejmują zagadnienia leksykalno-gramtyczne.

3. Wypowiedzi ustne – minimum jedna w semestrze, sprawdza wiadomości z trzech ostatnich 

lekcji, sprawdza zakres opanowania materiału w zakresie poznanego słownictwa, 

stosowania struktur gramatycznych. Termin odpowiedzi  nie jest znany wcześniej uczniowi.

4.  prace domowe - sprawdzenie bieżącego materiału; zadawane w ćwiczeniach, książkach lub 

w zeszytach.

5. Aktywność! - czynny udział we wszelkich działaniach podejmowanych podczas lekcji. 

Nagradzany „+” lub „-”

6. Projekty - jest to podsumowanie bieżącego tematu lekcji bądź kwestii dotyczącej kultury; 

jest to praca w grupach bądź indywidualna; forma projektu jest dowolna

 

Uczeń ma możliwość zgłoszenia w przeciągu semestru dwóch braków zadań (bz) oraz dwóch

nieprzygotowań do lekcji  (np) z  języka niemieckiego.  Fakt taki  powinien zostać zgłoszony

przed lekcją na kartce. Niezgłoszenie zaistniałego faktu skutkuje wpisaniem przez nauczyciela

oceny niedostatecznej. Niewykorzystanie wyżej wymienionych przepada i nie przechodzi na

kolejny semestr.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEDMIOTOWYCH

OSIĄGNIĘCIACH, ZAGROŻENIACH, POSTĘPACH

1. Na początku roku szkolnego  nauczyciel języka niemieckiego zapoznaje uczniów 

z warunkami i sposobami oceniania, które znajdują się do wglądu na stronie internetowej szkoły.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Informacje o postępach, zagrożeniach i osiągnięciach są przekazywane  uczniowi na 

bieżąco, widnieją w dzienniku elektronicznym.

4. W ramach konsultacji z rodzicami nauczyciel udostępnia prace pisemne do wglądu, 

przekazuje informacje na temat ucznia.


