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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- JĘZYK NIEMIECKI
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Na zajęciach języka niemieckiego obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1. Sprawdziany. (WAGA 5)
2. Kartkówki. (WAGA 3)
3. Odpowiedzi ustne. (WAGA 3)
4. Zadania domowe/dodatkowe. (WAGA 1)
Przy ustalaniu oceny obowiązuje procentowy przelicznik zgodny z informacją zawartą w szczegółowych warunkach
i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego.
0
- 39% - niedostateczny
40% - 50% - dopuszczający
51% - 75% - dostateczny
76% - 90% - dobry
91% - 99% - bardzo dobry
100%
- celujący
Opis poszczególnych form:
1. Sprawdziany obejmują najczęściej treść całego działu. Ich termin określany jest z co najmniej
jednotygodniowym wyprzedzeniem. Data sprawdzianu jest zapisywana w dzienniku elektronicznym.
W przypadku krótkiej nieobecności ucznia na zajęciach (mniej niż tydzień), w trakcie której przypada
planowany termin pisania sprawdzianu, uczeń zobowiązany jest do napisania sprawdzianu w pierwszym dniu
obecności na zajęciach. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole tydzień bądź dłużej, jest zobowiązany do napisania
sprawdzianu w terminie późniejszym, który nie może przekraczać okresu dwóch tygodni od dnia powrotu
ucznia na lekcję. Uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i napisania
sprawdzianu.
Uczeń ma prawo poprawiać każdy sprawdzian. Do poprawiania każdego sprawdzianu może przystąpić
jednokrotnie. Termin poprawy zostaje ustalony wspólnie z nauczycielem, nie może jednak przekraczać 2
tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika.
2. Kartkówki to pisemne formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności, których zakres może obejmować
maksymalnie 3 ostatnie jednostki tematyczne. Ich termin może, lecz nie musi być określany przez nauczyciela.
Uczeń ma prawo poprawiać oceny z kartkówek w terminie 2 tygodni od daty wpisania oceny do dziennika. Do
poprawiania każdej kartkówki uczeń ma prawo przystąpić jednokrotnie.
3. Odpowiedzi ustne to niezapowiedziane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia. Obejmują
maksymalnie trzy ostatnie tematy lekcyjne. Odpowiedzi ustne sprawdzają bieżące przygotowanie ucznia do
lekcji lub pracę w trakcie lekcji- oceny z odpowiedzi ustnej nie podlegają poprawie.
4. Zadania domowe/dodatkowe występować mogą w formie ustnej lub pisemnej. Oceny z zadań
domowych/dodatkowych nie podlegają poprawie.
Dodatkowe możliwości zdobywania ocen:
1. Uczniowie biorący udział w konkursach językowych lub innych inicjatywach związanych z nauką języka
niemieckiego nagradzani są ocenami z przedmiotu w zależności od osiągniętych wyników i zaangażowania.
(WAGA 1-3- w zależności od osiągniętych wyników).
Informacje dodatkowe:
1. Ocena semestralna oraz roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią
arytmetyczną. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę wszystkie oceny zdobyte przez ucznia, od
początku nauki w danej klasie (z obu semestrów).
2. Przedmiotowe zasady oceniania mogą ulegać modyfikacji na korzyść ucznia.
3. Przedmiotowe zasady oceniania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczniów posiadających
orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej.

