
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

1. Ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik. 

2. Udział w pracach pisemnych jest obowiązkowy. 

3. Prace kontrolne można poprawiać do 2 tygodni po otrzymaniu sprawdzonej pracy.  Po tym terminie 

uznaje się, że uczeń zgadza się z otrzymaną oceną.  W wyjątkowych przypadkach można ustalić termin 

indywidualnie.  Jeżeli ocena zostanie poprawiona po upływie dwóch tygodni jest wpisana obok 

poprzedniej. 

4. Zaliczanie zaległych pracy pisemnych odbywa się na zajęciach po lekcjach (np. na konsultacjach) w 

terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

5. Uczeń otrzymuje oceny za: 

 odpowiedzi ustne, 

 prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) 

 aktywność (5 plusów = ocena bardzo dobra, 5 minusy = ocena niedostateczna) 

 zadania domowe (na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane wyrywkowo) 

 udział w przedsięwzięciach językowych – nieobowiązkowe. 

6. Ocenę celującą uczeń otrzymuje za: 

 wiedzę i poziom wiadomości wykraczający poza program nauczania na danym poziomie, 

 reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach. 

7. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny.  Fakt ten 

należy zgłosić na początku lekcji. Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu zapowiedzianej pracy 

pisemnej. 

8. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela i są dostępne do wglądu. 

9. Oceny semestralne (roczne) wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. 

 

Forma aktywności Waga  Skala oceniania 

Konkursy 6  bardzo dobry 91-100% 

Sprawdzian 5  dobry 75-90% 

Kartkówka, odpowiedź ustna, praca dodatkowa 3  dostateczny 50-74% 

Praca na lekcji, zadanie domowe, aktywność 1  dopuszczający 33-49% 

   niedostateczny 0-32% 

 

10.  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

 

Średnia ważona Stopień 

(  5,75  ÷  6,00  ) 6 

(  4,75  ÷  5,74  ) 5 

(  3,75  ÷  4,74  ) 4 

(  2,75  ÷  3,74  ) 3 

(  1,75  ÷  2,74  ) 2 

(  0  ÷  1,74  ) 1 

 

11. Przy wystawieniu semestralnej lub rocznej oceny z języka angielskiego nauczyciel oprócz średniej 

ważonej bierze pod uwagę szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach, jak również zaangażowanie w 

sposób adekwatny do możliwości ucznia . 

 

 

………………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 

(podpis rodzica)       (podpis ucznia) 

 


