
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

w klasach I – III     III LO w Pszczynie 

1.Na lekcjach języka niemieckiego obowiązują zasady „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”. 

2.Nauczyciel informuje na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach   

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów. 

3.Przy ocenach śródrocznych i rocznych nie przewiduje się dodatkowych znaków graficznych (+,-). 

4.Oceny cząstkowe dotyczą różnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:  

a)formy ustne: odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie), wypowiedzi w klasie 

(aktywność), recytacja 

b)formy pisemne: praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, testy różnego 

typu, wypracowania, prace dodatkowe 

c)formy synkretyczne (mieszane) : referat, własna twórczość, zadania multimedialne 

d)formy praktyczne: projekty tradycyjne i multimedialne, odgrywanie scenek. 

5.Nauczyciel udostępnia do wglądu uczniom i rodzicom  ocenione prace kontrolne. Pisemne prace 

uczniów nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

6.Bieżąca kontrola wiadomości (kartkówka lub odpowiedź) powinna obejmować wiedzę  i 

umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. 

7.Ocenianie jest systematyczne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), oceny są na 

bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

8.Pisemne prace nauczyciel ocenia w ciągu dwóch tygodni. 

9.Nauczyciel miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną i roczną informuje ucznia ustnie o 

zagrożeniu oceną niedostateczną (na forum klasy). Wychowawca, dwa tygodnie przed konferencją 

klasyfikacyjną śródroczną i roczną zawiadamia pisemnie rodziców (lub prawnych opiekunów) o 

zagrożeniu oceną niedostateczną. Rodzice (lub prawni opiekunowie) podpisują dwa egzemplarze 

zawiadomienia, z których jeden otrzymuje wychowawca klasy. 

10.Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych tydzień przed 

konferencją klasyfikacyjną. 

11.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza szansę 

uzupełniania braków poprzez: indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, pomoc koleżeńską, opiekę 

pedagoga i psychologa szkolnego. 

 

 



12.Skala ocen z języków obcych (zgodna z WSO): 

     -  ocena dopuszczająca 40 – 54% możliwych do uzyskania punktów 

     -  ocena dostateczna 55 – 69%  

     -  ocena dobra 70 – 84% 

     -  ocena bardzo dobra 85 – 100% 

13.Systematyczne i aktywny udział w zajęciach dodatkowych (koła przedmiotowe) oraz udział w 

konkursach przedmiotowych mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

14.Uczeń ma prawo poprawić ocenę z całogodzinnego sprawdzianu (niedostateczną, dopuszczającą, 

dostateczną) do 10 dni roboczych od jej otrzymania na warunkach określonych przez nauczyciela 

przedmiotu. Ocenę z poprawy pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika, również ocenę 

niedostateczną. Uczeń pisze inną wersję sprawdzianu. 

15.Dla celów wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej bierze się średnią z uzyskanych ocen (ocena 

poprawiana i poprawiona). 

16.Poprawa ocen odbywa się poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia. 

17.Nie przewiduje się poprawy oceny poprawionej. 

18.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

19.Uczeń ma prawo bez uzasadnienia dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

lekcyjnych, obejmujące treści z ostatniej lekcji za wyjątkiem prac pisemnych wcześniej 

zapowiedzianych lub brak zadania domowego/zeszytu/podręcznika/ćwiczeń. Przy kolejnym braku 

przygotowania do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

20.Częste nieobecności ucznia na zapowiedzianych pracach pisemnych mogą wpłynąć na obniżenie 

śródrocznej i rocznej oceny ucznia 

21.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych. Oceny 

cząstkowe nie są równoważne. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

22.Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w 

szkolnym planie nauczania. 

23.Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień wcześniej, inne formy sprawdzania wiedzy 

bieżącej 9kartkówki, odpowiedź) i umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, dyktando, 

tłumaczenia) nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane wcześniej. 

24.Uczeń zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia zeszytu lekcyjnego, wklejania dodatkowych 

materiałów do zeszytu oraz regularnego uzupełnienia zeszytu ćwiczeń. 

    


