
WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO   W KLASACH VII-VIII                  

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. STASZICA W PABIANICACH 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania dotyczą osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka niemieckiego w 

zakresie wiadomości i umiejętności oraz ogólnej postawy ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikającej z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji uzupełniony zeszyt przedmiotowy, podręcznik, książkę 

ćwiczeń oraz wymagane przez nauczyciela materiały pomocnicze. 

2. Sprawdziany, kartkówki oraz prace domowe są obowiązkowe. 

3. Poprawie podlegają wszystkie oceny w formie wypowiedzi ustnej bądź pisemnej na zasadach i w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed 

klasyfikacją. 

4. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumie się: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi lub brak pomocy potrzebnej do lekcji.   

W ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie tylko dwa razy. 

5.. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji w dniu zapowiedzianego sprawdzianu 

wiadomości (pisemnego lub ustnego). 

6.  Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach na najbliższe zajęcia. 

W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzupełnienia braków należy ustalić z 

nauczycielem. 

7. Każda planowana kontrola wiadomości z większej partii materiału musi być zapowiedziana z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem kartkówek obejmujących materiał z trzech 

ostatnich lekcji.  

8. Oceny z odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczony przez 

nauczyciela. 

9. Uczeń, który opuścił sprawdzian (nieobecność usprawiedliwiona),  ma obowiązek przystąpić do 

zaliczenia pracy w terminie do dwóch tygodni od ustania absencji 

10. . Odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych 

oraz oddawanie do oceny prac  napisanych niesamodzielnie równa się ocenie niedostatecznej. 

 11. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia uczeń 

ustala indywidualnie z nauczycielem. 

12. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny 

z przedmiotu. 

13. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną. 



KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

 Ocenianie  prac pisemnych odbywa się według skali procentowej.  

 0%–30% – niedostateczny 

 31%–50% – dopuszczający 

 51%–70% – dostateczny 

71%–90% – dobry 

 91%–99% – bardzo dobry 

100% – celujący. 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz ich waga 

- prace klasowe, testy, sprawdziany (waga oceny  5) 

- kartkówki, wypowiedzi i ustne(na forum i podczas pracy w grupach) (waga oceny 4) 

- zadania domowe (prace pisemne i projekty) (waga oceny od 1 do3)  

- udział ucznia w konkursach przedmiotowych, zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym 

zakończony tytułem laureata ,finalisty lub miejscem I-III (waga oceny 10) 

- udział ucznia w konkursach przedmiotowych, zawodach na szczeblu miejskim i szkolnym 

zakończony miejscem I – III (waga oceny  8 ) 

- aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna ( udział w uroczystościach, konkursach, zawodach szkolnych 

pozaszkolnych itp.) (waga oceny od 3 do 6) 

 

Ocenie podlegają: 

-cztery sprawności językowe(mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu) 

-gramatyka i leksyka 

-postawa ucznia (systematyczność, aktywność lub jej brak) 

-udział w konkursach językowych na szczeblu szkolnym, pozaszkolnym oraz  akademiach 

-praca plastyczno- językowa, projekt 



WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocena niedostateczna  

Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych. Nie potrafi samodzielnie 

budować wypowiedzi ustnych, reprodukować lub budować na drodze naśladowania. Błędy 

leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencjekomunikacyjne. Uczeń nie rozumie 

informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie. Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje 

zainteresowania różnymi formami pracy na zajęciach, jest niesystematyczny.  

Ocena dopuszczająca  

Wypowiedzi ucznia są bardzo ograniczone, odpowiada na pytania jednym słowem. Uczeń w 

ograniczonym stopniu rozumie intencje rozmówcy i polecenia nauczyciela, często muszą być one 

poparte gestem. Ucznia charakteryzuje niewielka samodzielność pracy, nawet z pomocą nauczyciela. 

Uczeń ma poważne problemy z wykonywaniem poleceń. Wykazuje małe zainteresowanie zajęciami – 

rzadko odrabia prace domowe i uczestniczy w pracy na lekcji. Bardzo często jest nieprzygotowany do 

zajęć, nie robi notatek, które podaje nauczyciel. 

Ocena dostateczna  

Wypowiedzi ucznia są komunikatywne, choć ilość popełnianych błędów w znacznym stopniu utrudnia 

komunikację. Uczeń stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne i gramatyczne. 

Uczeń miewa kłopoty z poprawną wymową, często potrzebuje pomocy nauczyciela. Rozumie intencje 

rozmówcy, choć nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji. Uczeń ma również problemy ze 

zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów. Uczeń jest mało aktywny na lekcjach, nie 

pracuje systematycznie. 

Ocena dobra 

 Uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich 

potrzebne informacje. Uczeń chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny – zadaje pytania oraz 

udziela szczegółowych odpowiedzi. Wypowiedzi ucznia zawierają nieznaczną ilość błędów 

leksykalnych, fonetycznych i gramatycznych, błędy te nie utrudniają komunikacji. Zdarza mu się być 

nieprzygotowanym do lekcji, ale próbuje szybko nadrobić zaległości. 

 

 



Ocena bardzo dobra 

Uczeń wykazuje się dokładną i pełną znajomością materiału przedstawionego na poprzednich 

zajęciach. Uczeń uczestniczy aktywnie w lekcji, tworzy samodzielnie i poprawnie językowo 

wypowiedzi. W pełni rozumie przeczytane i wysłuchane teksty, potrafi zdobyć potrzebne informacje i 

wykorzystać je w rozmowie lub krótkiej pisemnej wypowiedzi. Posiada szeroki zasób słownictwa, 

który potrafi wykorzystać do pełnej wypowiedzi na dany temat. Uczeń jest zawsze przygotowany do 

lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce. 

Ocena celująca 

 Uczeń w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach. Charakteryzuje się bogactwem języka 

i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny. Uczeń wykazuje znajomość 

słownictwa oraz materiału wykraczającego poza zajęcia. Prawidłowo rozumie wypowiedzi 

nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji i wykonuje często prace 

dodatkowe. Na lekcjach jest zawsze aktywny, sumienny i obowiązkowy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


