
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku 

 

Przedmiotowy  System  Oceniania  
 

    - język mniejszości narodowej – niemiecki,  

    - historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej, 

    - język niemiecki   

 

      klasy: IV, VI b, VII a, VII b, VIII  

 
I:  Zasady oceniania: 
 

1. Wszystkie zaplanowane przez nauczyciela formy kontroli wiedzy i umiejętności są obowiązkowe.  

     Wyjątek stanowią zadania dodatkowe - wyraźnie dedykowane  tylko chętnym uczniom. 

2.  Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest  jako brak  

      zadania. Trzykrotny brak skutkuje oceną niedostateczną o wadze ustalonej dla konkretnego zadania. 

3.  W przypadku odpowiedzi ustnych oraz głośnego czytania uczeń może dwukrotnie – bez konsekwencji - 

      zgłosić nieprzygotowanie. Za trzecim razem musi przystąpić do odpowiedzi lub czytania, a w przypadku 

      odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4.  Czasami ocenianie ucznia przebiega w formie indywidualnego spotkania online lub rozmowy 

      telefonicznej. Jeżeli uczeń - bez usprawiedliwienia - nie dołączy do umówionego spotkania lub nie 

      odbierze telefonu, nauczyciel dwa razy odnotowuje nieprzygotowanie. Trzykrotny brak kontaktu  

      skutkuje oceną niedostateczną o wadze ustalonej dla konkretnego zadania. 

5.  Nieprzygotowania oraz braki zadań zgłoszone przez ucznia do 23 października 2020 r. pozostają  

      w e-dzienniku.  Uczeń może wykorzystać tylko pozostały limit braków.    

6.  Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy otrzymanej oceny. Zobowiązany jest jak najszybciej  

      zgłosić nauczycielowi  taki zamiar. Sposób oraz termin poprawy oceny ustala nauczyciel. 

7.  Podczas oceniania nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Bierze pod uwagę opinie 

      i orzeczenia wydane np. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku uczniów ze 

      specyficznymi trudnościami w nauce zasady oceniania mogą ulec zmianie. 

 
II. Formy kontroli i oceniania osiągnięć: 
 
1.  Uczniowie otrzymują oceny za: 

- zadania, sprawdziany i testy przydzielone na platformie Teams, 

- zadania domowe omówione na lekcji i zapisane w e-dzienniku, 

- testy rozwiązane na platformie EduNect, 

- zadania uzupełnione w zeszycie ćwiczeń, 

- pisemne notatki w zeszycie przedmiotowym, 

- odpowiedzi ustne podczas spotkań online, 

- głośne czytanie podczas rozmowy telefonicznej, 

- bieżącą pracę i aktywność na lekcjach online. 



2.  Uczniowie przekazują swoje prace w formie: 

- zadań, sprawdzianów i testów wykonanych na platformach edukacyjnych, 

- zdjęć lub skanów ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, 

- zdjęć lub skanów prac plastycznych, 

- prezentacji PowerPoint. 

3. Punkty uzyskane podczas sprawdzianów, testów i kartkówek przeliczane są na stopnie według 

    następującej skali: 

     100 % - 98 %               celujący (6) 
       97 % - 88 %              bardzo dobry (5) 
     87 % - 75 %                dobry (4) 
       74 % - 50 %  dostateczny (3) 
                   49 % - 30 %  dopuszczający (2) 
                   29 % - 0 %  niedostateczny (1) 
 

4.  W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce narzędzia pomiaru mogą zostać 

     dostosowane do problemów edukacyjnych.  

 

III. Kryteria ocen na poszczególne stopnie: 

 

celujący (6)  

Wiedza ucznia wykracza poza program nauczania: 

- uczeń poprawnie i  płynnie posługuje się obowiązkowym i dodatkowym  słownictwem  

  (dialogi, wypowiedzi, prace pisemne), 

- szczegółowo rozumie przeczytany lub usłyszany tekst, potrafi go streścić, 

- wzorowo pisze, wykazując się kreatywnością, 

- wykonuje ćwiczenia gramatyczne wykraczające poza program, 

- poprawnie wykonuje dodatkowe zadania domowe, 

- jest zaangażowany w pracę na lekcjach, 

- odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka niemieckiego.    

   

bardzo dobry (5)  

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem: 

- bardzo dobrze zna poznane na lekcjach słownictwo, 

- odpowiedzi ustne są płynne, wyczerpujące i bezbłędne językowo, 

- uczeń potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego lub usłyszanego tekstu, 

- płynnie czyta, zwracając uwagę na odpowiednią wymowę i intonację, 

- prace pisemne są bezbłędne lub zawierają bardzo mało błędów, 

- uczeń aktywnie pracuje na lekcjach, regularnie odrabia zadania domowe, 

- uczestniczy w konkursach z języka niemieckiego. 

 

 



dobry (4)    

Uczeń dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem: 

- zna z niewielkimi brakami podstawowe słownictwo,    

- odpowiedzi ustne zawierają niewiele błędów językowych, czasami wymagają pytań dodatkowych   

  nauczyciela, 

- uczeń rozumie sens przeczytanego lub usłyszanego tekstu,  

- płynnie czyta, popełniając nieliczne błędy w wymowie i intonacji, 

- prace pisemne zawierają mało błędów, 

- uczeń wykonuje swoje obowiązki podczas lekcji, regularnie odrabia zadania domowe. 

 

dostateczny (3)   

Uczeń opanował podstawowe wiadomości przewidziane programem: 

- opanował podstawowe słownictwo w stopniu umożliwiającym komunikację, 

- odpowiada na pytania i prowadzi krótką rozmowę, ale jego wypowiedzi wykazują braki i błędy 

   językowe, korygowane przy pomocy nauczyciela, 

- uczeń rozumie sens przeczytanego lub usłyszanego tekstu, ma jednak problemy z jego omówieniem,  

- płynność i wymowa podczas czytania budzą zastrzeżenia, 

- prace pisemne zawierają błędy, 

- uczeń nie zawsze rzetelnie pracuje na lekcji, nie zawsze odrabia zadania domowe. 

 

dopuszczający (2)  

Uczeń wykazuje duże braki z zakresu podstawy programowej: 

- opanował wąski zakres podstawowego słownictwa, 

- odpowiedzi ustne są fragmentaryczne, błędne językowo, wymagają dużej pomocy ze strony 

   nauczyciela, 

- uczeń słabo rozumie przeczytany lub usłyszany tekst, 

- płynnie i poprawnie czyta tylko proste zwroty, ma problemy z trudniejszymi i dłuższymi wyrazami  

   i zdaniami, 

- wypowiedzi pisemne są bardzo krótkie, napisane/ przepisane teksty zawierają dużo błędów, 

- wkład pracy na lekcjach oraz podczas odrabiania zadań domowych jest mniejszy od możliwości 

   ucznia.   

 

niedostateczny (1)  

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej: 

- nie zna podstawowego słownictwa, 

- nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania lub odpowiada pojedynczymi wyrazami,  

- nie rozumie przeczytanego lub usłyszanego tekstu, często również pytań nauczyciela, 

- czyta niepoprawnie, niewyraźnie, bez zrozumienia tekstu, 

- prace pisemne zawierają wiele błędów, wykazują duże braki, 

- ucznia cechuje lekceważący stosunek do nauki przedmiotu. 


