
Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 

 
Przedmiotowy system oceniania ma na celu: 
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce, 
• udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
• dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, 

uzdolnieniach ucznia, 
• umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
• uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie ich do samokontroli. 

Ocenianie przedmiotowe obejmuje: 
• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i 

rodziców, 
• formułowanie trybu oceniania, 
• bieżące, śródroczne, końcowe ocenianie i klasyfikowanie według skali i w formie przyjętej w 

szkole, a także warunki poprawiania zgodnie z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

W Przedmiotowym systemie oceniania określono szczegółowe wymagania, jakie uczeń powinien 
spełnić, aby otrzymać poszczególne oceny. Kryteria: 

Ocena celująca: 
• znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny w zakresie 

wykraczającym poza program, 
• wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu, 
• uzasadnianie swojego zdania, 
• rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy słownika, 
• reagowanie w swobodny sposób w sytuacjach dnia codziennego, 
• bezbłędne opanowanie zasad pisowni, 
• stosowanie dużej autonomii w uczeniu się. 

Ocena bardzo dobra: 
• bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie programu danej 

klasy, 
• umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, 
• wypowiadanie własnego zdania, opinii i ich uzasadnianie na podstawie przeczytanego tekstu lub 

przerobionego zagadnienia tematycznego, 
• rozumienie tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika, 
• stosowanie zasad poprawnej wymowy i pisowni, 
• stosowanie różnych technik uczenia się. 

Ocena dobra: 
• popełnianie nieznacznych błędów leksykalnych i gramatycznych w zakresie programu 

nauczania w danej klasie, 
• umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, 
• poprawne reprodukowanie tekstu, informacji, 
• rozumienie tekstu czytanego i ze słuchu ze sporadycznym użyciem słownika, 
• stosowanie zasad poprawnej wymowy i pisowni z nie-licznymi uchybieniami, które nie 

zakłócają komunikacji, 
• stosowanie podstawowych strategii w zakresie samo-dzielnego uczenia się. 

Ocena dostateczna: 
• rozumienie oraz reprodukowanie tekstu o niskim stopniu trudności bez pomocy nauczyciela, 
• stosowanie słownictwa w zakresie podstawowym, 
• nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia codziennego, 
• występowanie problemów z doborem właściwych słów, 
• występowanie zauważalnych braków w zakresie samo-dzielnego uczenia się. 



 

Ocena dopuszczająca: 
• opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimalnej, 
• ograniczanie wypowiedzi do podstawowych reakcji dnia codziennego, 
• samodzielne napisanie kilku zdań na podstawie omawianego tematu lekcji, 
• wykonywanie prostych ćwiczeń według podanego wzoru z pomocą nauczyciela, 
• reprodukowanie prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi i gramatycznymi, 
• stosowanie zasad wymowy i pisowni z licznymi uchybieniami, 
• brak występowania samodzielnych technik uczenia się. 
 

Ocena niedostateczna: 
• brak umiejętności wypowiadania się na tematy przewidziane programem szkolnym nawet z 

pomocą nauczyciela, 
• brak umiejętności zrozumienia wypowiedzi nauczyciela i koleżanek/kolegów, 
• brak umiejętności odpowiedzi na pytania lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od 

zadanego pytania, 
• występowanie bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur językowych, 
• występowanie bardzo licznych błędów językowych zakłócających komunikację, 
• brak występowania samodzielnych technik uczenia się 
 
Obszary aktywności ucznia 
a) Przy ocenie pracy ucznia bierze się pod uwagę: 
 umiejętność rozumienia ze słuchu 
 umiejętność mówienia 
  umiejętność rozumienia tekstu pisanego 
  umiejętność pisania 
  znajomość słownictwa 
  znajomość gramatyki 
  aktywność na lekcji 
  odrabianie prac domowych 
  udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych 
 
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
 sprawdziany okresowe (prace klasowe, sprawdziany, testy obejmujące 1 dział) 
  sprawdziany bieżące (tzw. kartkówki obejmujące 3 ostatnie lekcje bądź zagadnienia) 
  odpowiedzi ustne 
  obserwacja pracy ucznia ( aktywność na lekcji, systematyczność, obowiązkowość, zeszyt, 
podręcznik, praca domowa) 
 
Zasady przeprowadzania sprawdzianów i innych form oceniania oraz poprawiania ocen: 
a) Sprawdziany okresowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać 
sprawdzianu w określonym terminie, to powinien zaliczyć go na warunkach ustalonych z 
nauczycielem. Nieprzystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do 
dziennika bez możliwości poprawy. 
b) Ocena niedostateczna uzyskana w pierwszym terminie może być poprawiona jednokrotnie w 
ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Ocena otrzymana z poprawy zostaje wpisana obok oceny 
pierwotnej. 
c) Oceny ze sprawdzianów bieżących nie podlegają poprawie 
d) Ocena semestralna oraz końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną poszczególnych ocen 
cząstkowych. Przy wystawianiu oceny semestralnej uwzględnia się wszystkie oceny cząstkowe z 
poszczególnych form oceniania: 
 sprawdziany okresowe  
  sprawdziany bieżące 
  odpowiedzi ustne 
  obserwacja pracy ucznia 
e) Przy wystawieniu oceny końcoworocznej należy uwzględnić oceny z pierwszego semestru. 
Ocena roczna nie jest średnią powstałą z oceny końcowej z pierwszego i ocen cząstkowych 
uzyskanych w drugim semestrze. 



W przypadku oceny niedostatecznej z jednego z dwóch semestrów, ocena ta musi zostać 
poprawiona. Nauczyciel w rozmowie z uczniem ustala warunki niezbędne do uzyskania oceny 
wyższej podając zakres materiału, formę zaliczenia oraz termin.  
f) Oceny końcoworoczne z poprzednich lat nauki nie składają się na ocenę końcową w klasie 
maturalnej. 


