Przedmiotowy system oceniania z j zyka niemieckiego
I.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Zasady ogólne:
Celem przedmiotowego systemu oceniania (w skrócie PSO) jest doskonalenie
organizacji i metod prac dydaktyczno - wychowaczych.
Przedmiotowy system oceniania z j zyka niemieckiego jest zgodny z
Rozporz dzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
oraz z podstawami programowymi z j zyka obcego w gimnazjum.
Nauczyciel zobligowany jest do dostosowania formy i wymaga stawianych uczniom
z zaburzeniami funkcji s uchowo- j zykowych lub maj cych orzeczenia o potrzebie
kszta cenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.
Nauczyciel przydzielaj c uczniom zadania do wykonania, prace w grupie, prace
domow , itp. uwzgl dnia ich indywidualne zainteresowania, potrzeby, a tak e
mo liwo ci psychofizyczne.
Na pocz tku roku szkolnego uczniowie zostan poinformowani przez nauczyciela
przedmiotu o zakresie wymaga na okre lon ocen oraz o sposobie i zasadach
oceniania.
Zakres d szych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dok adny
termin b
podawane przez nauczyciela z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmuj ce
bie cy materia lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje) mog
by przeprowadzone na bie co, bez wcze niejszych zapowiedzi.
Nauczyciel na bie co okre la zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub
innych form aktywno ci.
Nauczyciel jest zobowi zany oceni i udost pni uczniom sprawdziany i pisemne
prace kontrolne w ci gu dwóch tygodni od momentu ich sprawdzenia.

II. Zasady oceniania:
1. Oceniania odbywa si wed ug skali zawartej w systemie oceniania.
2. Zgodnie z Rozporz dzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania przyjmuje si sze ciostopniow skal ocen (1-6).
3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane s wed ug skali punktowej, a punkty
przeliczane na oceny zgodnie z poni sz skal :
0-29%- niedostateczny
30-49%- dopuszczaj cy
50-74%- dostateczny
75- 89%- dobry
90-99%0 bardzo dobry
100%- celuj cy
4. Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzgl dnia: prac indywidualn , tj. aktywno na
lekcji, prac zgodn z poleceniami nauczyciela, wysi ek w ony w wykonanie zadania,
prac w parach i grupach, tj. równy udzia w wiczeniu ka dego ucznia, u ywanie j zyka
obcego w wiczonych dialogach, pomoc kole sk w przypadku trudno ci z
wykonaniem zadania, prac projektow w grupach, tj. produkt ko cowy, jak i proces jego
przygotowania, Np. wykorzystanie róde , wspó prac w grupie, podzia ról, planowanie
czasu itp.
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5.Nieprzygotowanie do zaj , brak zadania domowego, podr cznika lub zeszytu wicze
ucze zobowi zany jest zg osi na pocz tku lekcji.
6.W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecno ci ucze
zobowi zany jest do nadrobienia zaleg ci w ci gu 7 dni od dnia powrotu do szko y.
7.Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywa si w ci gu 2
tygodni od otrzymania oceny.
8. Oceny niedostateczne podlegaj poprawie w terminie 2 tygodni, oceny dopuszczaj ce,
dostateczne i dobre w ci gu tygodnia.
9.Nauczyciel przewiduje po ka dym, kolejno omówionym rozdziale, sprawdzian. Ucze
przygotowuje si do sprawdzianu, wykonuj c wiczenia powtórzeniowe, próbne
egzaminy oraz dokonuj c samooceny.
10.Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe s obowi zkowe. W
ka dym semestrze przewiduje si przynajmniej 3 sprawdziany i co najmniej jedn
odpowied ustn . Ilo kartkówek i zada domowych nie jest okre lona i wynika z
bie cej pracy ucznia.
11.Ucze ma prawo zg osi dwa razy na semestr nieprzygotowanie do lekcji bez
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, za ka de kolejne nieprzygotowanie otrzymuje
minus. Trzy minusy daj ocen niedostateczn .
12.Z powodów losowych ucze mo e by zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin
zaliczenia ucze ustala z nauczycielem.
13.Za wyj tkow aktywno na lekcji, odrobion prac domow ucze mo e otrzyma
plus. Pi plusów daje ocen bardzo dobr .
14.Sukcesy osi gni te przez ucznia w konkursach przedmiotowych wp ywaj na
podwy szenie oceny z przedmiotu.
15.O ocenie ródrocznej i rocznej decyduje hierarchia wa no ci ocen cz stkowych,
uwzgl dniaj cych wiedz i obowi zuj ce formy aktywno ci, oraz terminowe
wywi zywanie si ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze.
16.Na ocen semestraln i ko cow sk adaj si :
a) Oceny ze sprawdzianów- oznaczenie w dzienniku „S”
b) Oceny z kartkówek- oznaczenie w dzienniku „K”
c) Odpowied ustna- oznaczenie w dzienniku „O”
d) Praca projektowa – oznaczenie w dzienniku „P”
e) Aktywno , praca w grupie, przygotowanie do lekcji- oznaczenie w dzienniku
„A”.
17.Zgodnie z Rozporz dzeniem MEN w sprawie zasad oceniani a, klasyfikowania i
promowania ucze mo e by nieklasyfikowany z powodu nieobecno ci na zaj ciach
edukacyjnych, przekraczaj cych po ow czasu przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym
planie nauczania, a tak e wtedy, gdy nie uzyska minimum trzech ocen z j zyka obcego,
w tym jednej z wypowiedzi ustnej (wg PSO) i dwóch ocen z prac pisemnych (wg PSO).
18.wszystkie oceny uczniów s rejestrowane i udost pniane na pro
ucznia lub jego
opiekuna prawnego.

II.

Zakres wymaga edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne:

Celuj cy: ucze posiad wiedz i umiej tno ci wykraczaj ce poza program nauczania w
danej klasie,
Jest aktywny na zaj ciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie
zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje ok. 100% punktów i rozwi zuje dodatkowe
zadania na ocen celuj , uzyska wi kszo ocen cz stkowych celuj cych i bardzo
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dobrych, swobodnie pos uguje si nabytymi kompetencjami j zykowymi, odnosi sukcesy
w konkursach i olimpiadach. ucz szcza na zaj cia ko a j zyka niemieckiego, korzysta z
ró nych róde informacji w j zyku niemieckim, zna kultur i obyczaje krajów
niemieckoj zycznych.
Zakwalifikowanie si do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego powoduje
równie otrzymanie oceny celuj cej.

Bardzo dobry: ucze opanowa ca y materia obj ty programem nauczania w danej
klasie, jest aktywny na zaj ciach, systematyczny, bierze udzia w pracach projektowych
oraz systematycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 90%-99%
punktów, uzyska wi kszo ocen cz stkowych bardzo dobrych, swobodnie pos uguje si
nabytymi kompetencjami j zykowymi, bierze udzia w konkursach i olimpiadach.
ucz szcza na zaj cia ko a j zyka niemieckiego, korzysta z ró nych róde informacji w
zyku niemieckim, zna kultur i obyczaje krajów niemieckoj zycznych.

Dobry: ucze opanowa materia obj ty programem nauczania w danej klasie, jest
aktywny na zaj ciach, systematyczny, bierze udzia w pracach projektowych oraz
systematycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 75%- 89% punktów,
uzyska wi kszo ocen cz stkowych dobrych, do swobodnie pos uguje si nabytymi
kompetencjami j zykowymi, korzysta z ró nych róde informacji w j zyku niemieckim,
potrafi korzysta ze s ownika dwuj zycznego

Dostateczny: ucze opanowa materia obj ty programem nauczania w danej klasie na
poziomie podstawowym, w miar systematycznie uczestniczy w zaj ciach, ale nie zawsze
odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 50%- 74% punktów, uzyska
wi kszo ocen cz stkowych dostatecznych, w stopniu dostatecznym pos uguje si
nabytymi kompetencjami j zykowymi, potrafi korzysta w stopniu dostatecznym ze
ownika dwuj zycznego.

Dopuszczaj cy: ucze opanowa materia obj ty programem nauczania w danej klasie
na poziomie minimum, nie uczestniczy systematycznie b
aktywnie w zaj ciach i
sporadycznie odrabia zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 30%-49% punktów,
uzyska wi kszo ocen cz stkowych dopuszczaj cych, w stopniu bardzo podstawowym
pos uguje si nabytymi kompetencjami j zykowymi.

Niedostateczny: ucze nie opanowa materia u obj tego programem nauczania w danej
klasie na poziomie minimum, nie uczestniczy systematycznie b
aktywnie w zaj ciach
i nie odrabia prac domowych, z prac klasowych nie uzyskuje nawet 30% punktów,
uzyska wi kszo ocen niedostatecznych, nawet w stopniu bardzo podstawowym nie
pos uguje si nabytymi kompetencjami j zykowymi. Nie rozumie wypowiedzi
nauczyciela i kolegów. Brak odpowiedzi lub odpowied w znacznym stopniu odbiegaj ca
od zadanego pytania. Bardzo ograniczona znajomo s ownictwa i struktur j zykowych
.Bardzo liczne b dy j zykowe zak ócaj ce komunikacje.
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