
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie będą oceniani na podstawie testów, 
sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi pisemnych i ustnych. Ww. formy kontroli będą 
określać poziom opanowania wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz następujących 
umiejętności: rozumienia tekstu pisanego i czytanego oraz komunikacji ustnej i 
pisemnej.  

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej będą brane po uwagę 
odpowiednio oceny z okresu lub całego roku, jak również możliwości, zaangażowanie 
ucznia i postawa na lekcji. Uczeń bierze odpowiedzialność za proces uczenia się – 
pracuje na ocenę systematycznie przez cały okres zarówno w szkole jak i w domu. Na 
koniec okresu i roku szkolnego nie przewiduje się żadnych dodatkowych 
prac/sprawdzianów/testów podnoszących ocenę.  

Gdy uczeń, z powodu nieobecności nie przystąpi do ww. formy kontroli wiedzy i 
umiejętności, zobowiązany jest do zaliczenia materiału w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem (nie później niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły). W przypadku 
nie dotrzymania przez ucznia ustalonego wcześniej terminu, nauczyciel decyduje, kiedy 
zostanie skontrolowana wiedza ucznia. 

Uczeń, który podczas prac pisemnych wykonuje zadania niesamodzielnie 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Kryteria oceniania prac pisemnych: 

Celujący: 98% - 100% 

Bardzo dobry: 90% - 97% 

Dobry: 70% - 89% 

Dostateczny: 50% - 69% 

Dopuszczający: 35% - 49% 

Niedostateczny: 0-34% 

Obowiązki ucznia: 
 
Uczeń ma obowiązek: 

 
a) być przygotowanym na każde zajęcia(dopuszcza się nieprzygotowanie w sytuacjach 
losowych - 3x w semestrze  
b) czytelnie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, zapisując wszystkie notatki 
podane przez nauczyciela lub polecone do samodzielnego sporządzenia, 
c) wykonywać zadania domowe na określony termin, 
d) na bieżąco uzupełniać zeszyt ćwiczeń, 



e) w razie nieobecności uzupełnić notatki w zeszycie przedmiotowym i ćwiczenia w 
zeszycie 
ćwiczeń, znać materiał omówiony podczas lekcji, wykonać zadane zadanie domowe, 
f) przynosić wymagane pomoce, 
g) być aktywny na lekcjach, 
h) uczniowie wymagający pomocy lub poprawiający oceny mają obowiązek zgłosić się 
na zajęcia wyrównawcze, 
i) brak zadania długoterminowego nie upoważnia do zgłoszenia nieprzygotowania i 
skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 
Prawa ucznia: 
 
a) uczeń ma prawo tydzień wcześniej dowiedzieć się o terminie i zakresie pracy 
klasowej, sprawdzianu, testu. 
b) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny do tygodnia od otrzymania 
poprawionej pracy, w terminie ustalonym przez nauczyciela, 
c) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub rodzicom (opiekunom 
prawnym). 
 

 


