
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECIEGO – KL. IV-VIII 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI POGLEGAJĄCE OCENIE 
1. Sprawność rozumienia ze słuchu  
- rozumienie poleceń nauczyciela 
- rozumienie ogólnego sensu sytuacji komunikacyjnych oraz intencji rozmówcy 
- rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi 
- umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach lub dialogach 
2. Sprawność mówienia: 
- prowadzenie i podtrzymanie prostej rozmowy dotyczącej sytuacji dnia codziennego 
- zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi 
- formułowanie krótkich wypowiedzi o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu 
- poprawna wymowa w zakresie poznanego materiału językowego 
- recytacja wierszy, wierszyków i rymowanek 
3. Sprawność czytania ze zrozumieniem: 
- rozumienie ogólnego sensu adoptowanych tekstów 
- umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekstach 
- rozumienie prostych komunikatów  
4. Sprawność pisania: 
- dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 
- umiejętność zapisywania dłuższych słów ze słuchu 
- umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych 
5. Podejmowanie prac dodatkowych w ramach rozwijania umiejętności językowych: 
- udział w konkursach przedmiotowych 
- prace projektowe wymagające wykorzystania różnych źródeł informacji 
- udział w kółkach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych 
6. Aktywność na zajęciach 

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. FORMY OCENIANIA:  
● sprawdziany 
● kartkówki 
● samodzielna praca na lekcji 
● praca w grupie 
● prace projektowe 
● wypowiedzi ustne 
● prace domowe 
● udział w konkursach 
● udział w kołach zainteresowań 
● aktywność 
 

 

2. Uczniowie z opinią PPP: 
a) uczniowie ze stwierdzoną dysleksją: 
-polecenia ćwiczeń i zadań do sprawdzianów w języku polskim 
- wydłużenie czasu dla form pisemnych 
-częstsze sprawdzanie wiadomości w formie ustnej niż pisemnej 
b) uczniowie ze stwierdzoną dysortografią: 

 

 



- nieuwzględnianie przy ocenie błędów w pisowni, które w zasadniczy sposób nie zmieniają 
znaczenia wyrazów 
- częstsze sprawdzanie wiadomości w formie ustnej niż pisemnej 
c) uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią: 
- możliwość wykonania prac pisemnych na komputerze 
- stosowanie liter drukowanych 
d) uczniowie z dysfunkcjami słuchu: 
-ocenie nie podlegają ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem 
-stosuje się obniżone kryteria dotyczące wypowiedzi ustnych (płynność wypowiedzi, wymowa) 
e) uczniowie z koniecznością dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości oceniani 
są na sprawdzianach wg poniższej skali procentowej: 

90 -100 - celujący 
71- 89 - bardzo dobry 
55 - 70 - dobry 
40 - 54 - dostateczny 
20 - 39   dopuszczający 
0-19 niedostateczny 

 
ZASADY POPRAWY OCENY I WYSTAWIENIA OCENY SEMESTRALNEJ I 

KOŃCOWOROCZNEJ 
1. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu/ testu ocenę niedostateczną lub według nauczyciela           

bardzo słabą, ma prawo do poprawy w czasie do 2 tygodni od daty oddania              
sprawdzianu/testu. Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się ucznia na drugi termin        
oznacza utrzymanie oceny otrzymanej wcześniej. 

2. Nie uwzględnia się prośby ucznia o poprawę oceny, gdy nie dotrzymał on warunków jej              
zmiany.  

3. Nie uwzględnia się również prośby ucznia o poprawę ocen uzyskanych znacznie           
wcześniej, gdy uzna on, że pod koniec semestru lub roku szkolnego zaproponowana            
przez nauczyciela ocena nie spełnia jego oczekiwań lub jego rodziców. 

 
INNE USTALENIA 

● Skala ocen jest zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 
● Uczeń powinien być oceniany systematycznie przez cały okres nauki. Kontrola i ocena            

stopnia opanowania materiału obejmuje materiał, który został opracowany na lekcjach. 
● Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny końcoworocznej zgodnie z zasadami w          

wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
● Uczeń jest zobowiązany do uzupełniania na bieżąco ćwiczeń i ustnego utrwalania lekcji            

na każdą następną. 
● Uczeń na pierwszej lekcji po nieobecności w szkole może być nieprzygotowany, jeżeli            

nieobecność związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go           
usprawiedliwiają. 

● Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak książek, brak pracy            
domowej) bez podawania przyczyny, z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej prac         
pisemnych: 
- 2 razy w semestrze przy 2 lub 3 godzinach danego przedmiotu 
- 1 w semestrze przy 1 godzinie danego przedmiotu 

●  Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji. 
● Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w            

celu ustalenia formy wyrównywania braków lub pokonania trudności. 
● Uczeń pracujący szybciej niż pozostali może poprosić o dodatkowe zadania. 

 

 



● W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców, terminy         
sprawdzenia wiadomości są uzgadniane z nauczycielem. Uczeń otrzymuje określony         
limit czasu na uzupełnienie braków.  

● Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go napisać w           
przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły 

 
HISTORIA I KULTURA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ 

Na przedmiocie historia i kultura mniejszości narodowej ocenianiu podlega zaangażowanie, 
aktywność i praca na zajęciach oraz wykonywanie prac projektowych typu plakaty, prezentacje, 
kolaże itp. 

 

 

 

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

                                          w klasach I-III 
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów obejmują: 
- odpowiedzi ustne ( piosenki, wierszyki, rymowanki) 
- kartkówki  
- testy 
- prace plastyczne lub inne projekty 
- praca na lekcji 
- aktywność 
- prace domowe 
2. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu – język niemiecki: 
∙ Uczniowie klas I-III oceniani są głównie z pracy na lekcji oraz z prac domowych. 

∙ SystematAyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu 
każdego działu z podręcznika. Uczniowie piszą wówczas Theo-test, który jest testem 
leksykalno-rysunkowym. 
∙ Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub 
rysunkowej. W przypadku, gdy uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, 
dopuszcza się możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej 
niż kilka wyrazów. 
∙ Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z 
czego będą odpowiadali – informacje w zeszycie przedmiotowym. 
3. Wymagania edukacyjne: 
Uczeń kończący klasę I i II: 
1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami; 
Uczeń kończący klasę III: 
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 

 

 



3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień, 
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą 
obrazów, gestów, 
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych  
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, 
rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je 
6) przepisuje wyrazy i zdania 
4. Aktywność na lekcjach języka niemieckiego: 
Uczeń może być oceniany za różne formy aktywności podczas lekcji jak: 
∙ dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, 

∙ samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, 

∙ pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu 
sprawności językowej, 
∙ pomoc w wykonywaniu projektów językowych, gier i zabaw itp. 
Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem. (+)  
+++++ : ocena bdb 
 
 

 

 

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania 

– język niemiecki w kl. IV-VIII - nauka zdalna: 
Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: 

– zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, systematyczne wykonywanie 
sesji Insta.Ling, testy on-line, odpowiedzi ustne w czasie rozmowy telefonicznej 

Aktywność na czas zajęć poza szkołą to wykonanie zadań dodatkowych, dla chętnych. 

Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 
Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 
każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w 
semestrze, 3 nieprzygotowanie oznacza ocenę ndst. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen cząstkowych otrzymanych w czasie zdalnego 
nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.  

Nie wszystkie zadania będą oceniane. O ich wyborze i terminie wysłania będą informowani 
na padlecie.  

Oceny za zadania, quizy, testy, karty pracy będą wpisywane w e-dzienniku.  

Ocenianie systematyczności pracy ucznia w domu i śledzenie postępów w nauce umożliwi           
wdrożenie systemu Insta.Ling (od 31.03.2020). Nauczyciel ma dostęp do raportu          
systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował. Za każdy tydzień         

 

 



uczeń otrzymuje ocenę nauczyciela, za miesiąc średnią tych ocen, która wpisywana jest do             
e-dziennika. 

 

 

 

KLASY I-III 

Uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, 
które przesyłane są w formie zdjęć. 

Uczniowie zachęcani są do korzystania z fiszek tworzonych przez nauczyciela (quizlet), 
słuchania piosenek, oglądania filmików tematycznych, rozwiązywania testów językowych i 
wykorzystywania materiałów dodatkowych przesyłanych przez nauczyciela. 

 

 

 

Brygida Skoluda 

 

 


