
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem 

Oceniania Szkoły Podstawowej nr 18 

 

I.WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Ocena celująca (6): 

- bezbłędne, biegłe czytanie 

- rozumienie przeczytanego tekstu 

- wypowiadanie się na temat przeczytanego tekstu 

- operowanie słownictwem w różnych sytuacjach 

- swobodne wyrażanie opinii na określony temat 

- napisanie krótkiego listu lub opowiadania z wykorzystaniem nadprogramowego słownictwa 

- branie udziału w konkursach języka obcego 

- uczestnictwo w językowych imprezach okolicznościowych 

 

Bardzo dobra (5): 

- płynne czytanie tekstu podręcznikowego 

- rozumienie przeczytanego tekstu , polecenia nauczyciela 

- prawidłowe odpowiadanie na zadane pytanie 

- zastosowanie nowo poznanego słownictwa 

- napisanie krótkiego listu lub dialogu 

- aktywne uczestnictwo w lekcji 

- dbanie o estetykę zeszytów 

 

Dobra (4): 

- czytanie tekstu ze zrozumieniem 

- prawidłowe formułowanie odpowiedzi na pytania ( z niewielką pomocą nauczyciela) 

- prawidłowe formułowanie krótkich wypowiedzi ( dopuszczalne: pomoc nauczyciela  

  i nieliczne błędy gramatyczne )                             

- napisanie krótkiego listu lub dialogu z nielicznymi usterkami 

- aktywne uczestnictwo w lekcji 

- dbanie o estetykę zeszytów 

 

Dostateczna (3): 

- czytanie tekstu ( artykulacja głosek może odbiegać od wzorca ) 

- rozumienie ogólnego sensu wypowiadanych zdań 

- właściwe reagowanie na polecenia i prośby 

- zapisanie krótkiej wypowiedzi na dany temat ( dopuszczalne błędy ) 

- uczestnictwo w lekcji 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

 

Dopuszczająca(2): 

- czytanie tekstu o najniższym stopniu trudności 

- rozumienie ogólnego sensu tekstów i wypowiedzi  

- wypowiadanie się na określony temat ( z pomocą nauczyciela ) 

- formułowanie bardzo krótkiej wypowiedzi pisemnej 

- posiadanie i prowadzenie zeszytu 
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Niedostateczny(1): 
- nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania 

- duże braki, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

- niewykonywanie podstawowych zadań 

- brak zeszytu 

- brak zainteresowania przedmiotem 

 

II.KRYTERIA OCENIANIA 

 

 

Ocena niedostateczna- 0-29% 

Ocena dopuszczająca- 30-49% 

Ocena dostateczna-50-69% 

Ocena dobra-70-84% 

Ocena bardzo dobra-85-94% 

Ocena celująca-95% 

 

Uczeń oceniany jest pod względem opanowania różnych ćwiczonych sprawności 

językowych; oceniane obszary aktywności ucznia podlegające ocenie stanowią między 

innymi 

a) słuchanie 

b) mówienie 

c) czytanie 

d) pisanie 

e) gramatyka i słownictwo 

f) aktywność ucznia na lekcjach 

 

Ocena prac pisemnych: 

1.Uczeń otrzymuje ocenę celującą za pracę twórczą, jeżeli ta nie zawiera żadnych błędów   

   ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Temat przedstawiony jest jasno     

   i konkretnie. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za pracę twórczą, jeżeli ta nie zawiera poważnych  

   błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Uczeń jasno i konkretnie 

   przedstawia temat. 

3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą za pracę twórczą, jeżeli zawiera ona kilka ( 2-3 ) błędów  

   gramatycznych lub ortograficznych i nieliczne błędy interpunkcyjne. Jest zwięzła i na temat 

4. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli popełnił więcej niż w/w ilość błędów  

   gramatycznych i ortograficznych. Występują również błędnie zbudowane zdania.  

   Występują błędy interpunkcyjne. Praca jest na temat. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą , jeżeli w pracy twórczej popełnił liczne błędy ( 6-7)  

   gramatyczne i ortograficzne. Praca zawiera bardzo liczne błędy w budowie zdań oraz  

   interpunkcyjne. Nie jest trudna do zrozumienia. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli praca twórcza zawiera więcej niż 7 błędów  

   ortograficznych i gramatycznych. Występują liczne błędy interpunkcyjne. Treść pracy 

   odbiega od tematu, słownictwo jest źle zastosowane. Zdania są zbudowane nieprawidłowo.  

   Praca jest niezrozumiała. 
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Testy, prace klasowe, sprawdziany: 

Za ich pomocą sprawdzamy zarówno wiadomości gramatyczne, jak również umiejętności 

rozumienia tekstu słuchanego lub czytanego. Przy ich ocenie stosowana jest punktacja 

procentowa, którą zamienia się na ocenę. 

 

Odpowiedź ustna: 

Uczeń w ciągu semestru odpowiada 2 razy na ocenę. 

1.Nauczyciel podaje temat odpowiedzi. 

2.Odpowiedź nie jest przerywana dodatkowymi pytaniami 

3..Po odpowiedzi nauczyciel dokonuje oceny i uzasadnia ją. 

. 

Elementy oceny: 

1.Zawartość rzeczowa. 

2.Argumentacja – wyrażanie sądów, uzasadnienie. 

3.Stosowanie dobranego słownictwa i prawidłowych form gramatycznych. 

4.Umiejętność formułowania myśli. 

Uczeń otrzymuje ocenę stopniową wpisaną do dziennika. 

 

Czytanie: 

Celująca:         uczeń czyta tekst ze zrozumieniem, prawidłowo wymawia, akcentuje zdania,       

                       samodzielnie potrafi przetłumaczyć go oraz udzielić odpowiedzi na pytania do   

                       tekstu z zastosowaniem nadprogramowego słownictwa. 

Bardzo dobra: czytanie tekstu ze zrozumieniem, poprawna wymowa, intonacja. Uczeń potrafi  

                       przetłumaczyć czytany tekst jako całość oraz operować słownictwem w nim 

                       zawartym w dowolnym kontekście; umiejętność odpowiedzi na pytania do 

                       tekstu. 

Dobra:            Poprawne czytanie tekstu, nieliczne błędy w wymowie, umiejętność   

                       przetłumaczenia tekstu. Umie odpowiadać na pytania do tekstu z drobnymi  

                       błędami. 

Dostateczna:  Czytanie tekstu z błędami w wymowie i zła intonacja zdań, umiejętność  

                        przetłumaczenia tekstu odbywa się przy pomocy nauczyciela. 

Dopuszczająca: Niezrozumiałe czytanie, liczne błędy w wymowie, zła intonacja, czytanie bez  

                        zrozumienia. 

Niedostateczna: Bardzo liczne błędy, czytanie jest zupełnie niezrozumiałe. Nie zna  

                        słownictwa, nie potrafi odpowiadać na pytania. 

. 

Aktywność 

1.Uczeń oceniany jest za aktywność, a w szczególności: 

- w czasie jednej lub wielu jednostek lekcyjnych 

- w oryginalnych sposobach rozwiązywania problemów 

- w dodatkowych pracach nie przewidzianych programem nauczania 

2.Za każdą dodatkową pracę, uczeń jest nagradzany znakiem +. Zebranie 5 „+” oznacza ocenę 

   bardzo dobrą za aktywność. 

3. W szczególnych wypadkach nagrodą może być ocena celująca. 

 

III.FORMY OCENIANIA BIEŻĄCEGO 

 

System oceniania bieżącego ma za zadanie dostarczać informacji o bieżącym rozwoju ucznia, 

jak również jego aktywności i osiągnięciach w zakresie danego przedmiotu ( języka 

niemieckiego ) 
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1.Przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanych wiadomości i umiejętności, których  

   zakres jest określony programem, a także wszelkie przejawy aktywności intelektualnej  

   ucznia w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej: 

a)wiedza i umiejętności 

- znajomość słownictwa 

- znajomość reguł gramatycznych i ich praktyczne zastosowanie 

- wiedza o krajach niemieckojęzycznych 

- umiejętności rozumienia ze słuchu 

- umiejętność mówienia 

- umiejętność rozumienia tekstu pisanego i czytanego 

- umiejętność pisania 

b) postawa 

- aktywność 

- stosunek do przedmiotu: uczeń jest zobowiązany mieć na każdej lekcji zeszyt, książkę  

   i zeszyt ćwiczeń 

- podejmowanie dodatkowych zadań 

2.Sprawdzanie osiągnięć ucznia odbywa się w różnorodnej formie: 

    a) praca klasowa, testy, sprawdziany 

    - obejmują większą partię materiału – 1 dział 

    - poprzedzone lekcją powtórzeniową  

    - ustalone co najmniej tydzień wcześniej 

    b) kartkówki 

    - kilka w semestrze 

    - sprawdzają wiadomości podstawowe lub z ostatniej lekcji 

    - nie muszą być zapowiedziane 

    c) umiejętności językowe 

    - mówienie ( odpowiedź ustna ) 

    - słuchanie 

    - pisanie ( wypracowanie ) 

    - czytanie 

    d) odpowiedzi ustne 

    - uczeń odpytywany jest dwa razy w semestrze 

    - sprawdza się jego umiejętność komunikacji z nauczycielem 

   e) prace domowe 

    - przeważnie to zadania ćwiczące i utrwalające 

    - ocenia się prawidłowość wykonania 

f) praca twórcza: praca plastyczna, folder, projekt, plakat 

 

IV.FORMA WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH 

 

System oceniania śródrocznego określa rozwój ucznia w szerszym przedziale czasowym, jego 

aktywność i osiągnięcia, ale również i postępy na koniec semestru, roku szkolnego lub etapu 

edukacyjnego. 

Aby osiągnąć poziom wymagany na taką, a nie inną ocenę, uczeń powinien wykazywać 

określone umiejętności i zdolności odpowiadające tej ocenie. W ocenianiu śródrocznym          

i końcoworocznym, wymagane są kryteria i poziomy umiejętności, jakie uczeń powinien 

spełniać.  
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Ocena celująca: 

Otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wymagane przez jak i wykraczające 

poza program nauczania na danym poziomie edukacyjnym, a ponadto: samodzielnie rozwija 

umiejętności językowe, potrafi korzystać z różnych metod zdobywania wiedzy, pomaga 

innym uczniom w zrozumieniu problemów oraz zdobywaniu wiadomości, bierze udział                  

w konkursach, zawodach i olimpiadach oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych. 

W zakresie umiejętności wymaganych na ocenę celującą mieszczą się: 

- czytanie biegłe i bezbłędne ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozumienie tekstu 

  zawierającego  nieznane elementy językowe  

- wypowiadanie się na temat przeczytanego tekstu 

- zdolność posługiwania się słownikami 

- bardzo dobra znajomość i umiejętność wykorzystania słownictwa i struktur gramatycznych 

- swobodne wyrażanie opinii na różne tematy, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi;  

  dłuższe wypowiedzi własne; wypowiada się płynnie, bezbłędnie 

- umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia rozbudowanego dialogu, rozmowy 

- bezbłędne zapisywanie słyszanego tekstu; zdolność pisania streszczenia z lektury lub innej  

  formy językowej ( film, artykuł ); umiejętność wyrażania własnej opinii na piśmie 

- udział w imprezach i konkursach 

 

Ocena bardzo dobra: 

Otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wymagane przez program nauczania, 

potrafi z nich korzystać oraz potrafi rozwijać swoje zdolności językowe. 

W zakresie umiejętności wymaganych na ocenę bardzo dobrą mieszczą się: 

- płynne czytanie tekstu zawartego w podręczniku, rozumienie tego tekstu i poleceń  

 nauczyciela; rozumienie wypowiedzi i tematy przewidziane przez program 

- wypowiada się poprawnie z właściwym akcentem, dopuszcza się pojedyncze błędy 

- umiejętność napisania krótkiego listu lub dialogu oraz innych form wymaganych przez  

  program; pisanie wypowiedzi na określony temat 

- zastosowanie nowo poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w wypowiedziach  

  ustnych i pisemnych 

- starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy; aktywne uczestniczenie w lekcjach 

 

 Ocena dobra: 

Otrzymuje uczeń, który opanował większość informacji wymaganych przez program 

nauczania oraz potrafi je wykorzystać praktyce.  

W zakresie umiejętności wymaganych na ocenę dobrą mieszczą się: 

- czytanie tekstu ze zrozumieniem, w razie potrzeby z pomocą słownika; dobre rozumienie  

  tekstów i wypowiedzi przewidzianych przez program 

- dobra znajomość struktur gramatycznych i słownictwa oraz umiejętność ich wykorzystania 

- prawidłowe wypowiadanie się i odpowiadanie na pytania ( ze wskazówką lub pomocą 

  nauczyciela ); w wypowiedziach dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne; wypowiadanie  

  się i rozmowa na tematy i zagadnienia programowe 

- pisanie krótkiego tekstu lub wypowiedzi z nielicznymi błędami; zapisywanie ze słuchu 

  z nielicznymi błędami 

- aktywny udział w lekcji i właściwe prowadzenie zeszytu 

 

Ocena dostateczna: 

Otrzymuje uczeń, który opanował podstawy przewidziane przez program nauczania na dany 

etap/poziom edukacyjny 

W zakresie umiejętności wymaganych na ocenę dostateczną  mieszczą się: 
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- czytanie tekstu o średniej trudności z dopuszczalnymi błędami akcentu i artykulacji głosek; 

  rozumienie ogólnego sensu tekstu lub wypowiedzi 

- znajomość struktur gramatycznych i słownictwa oraz zdolność wykorzystania ich, w razie 

  potrzeby z pomocą nauczyciela 

- właściwe odpowiadanie i reakcje językowe na wypowiedzi, pytania i polecenia; zdolność 

  podtrzymania krótkiej rozmowy na dany temat przewidziany przez program 

- zapisywanie krótkiej wypowiedzi lub zdań ; dopuszczalne błędy 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego; udział w lekcji w miarę możliwości ucznia 

 

Ocena dopuszczająca: 

Otrzymuje uczeń, który opanował część podstaw wymaganych prze program 

umożliwiających korzystanie z języka oraz komunikację na poziomie podstawowym. 

W zakresie umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą mieszczą się: 

- czytanie tekstu prostego lub o najniższym stopniu trudności; liczne błędy podczas czytania,  

  treść miejscami niezrozumiała; w miarę samodzielne posługiwanie się słownikiem 

- wypowiadanie się za pomocą nauczyciela na proste zagadnienia i tematy, odpowiadanie na  

  proste pytania wymagane prze program nauczania na danym poziomie 

- rozumienie ogólnego sensu poleceń i wypowiedzi; poprawne rozumienie prostych  

 konstrukcji zdaniowych i krótkich tekstów zawierających słownictwo i struktury o małym  

 stopniu trudności  ( z pomocą nauczyciela, jeśli to konieczne ) 

- pisanie krótkich zdań i wypowiedzi pisemnych ; w piśmie liczne błędy gramatyczne  

 i ortograficzne, jednak wypowiedź zrozumiała 

- posiadanie i prowadzenie zeszytu 

 

Ocena niedostateczna: 

Otrzymuje uczeń, który nie opanował podstaw wymaganych jako minimalne przez program 

nauczania na danym poziomie/ etapie edukacyjnym; nie potrafi korzystać z języka obcego ani 

komunikować się za jego pomocą. 

W zakresie kwalifikującym ucznia na ocenę niedostateczną mieszczą się: 

- brak umiejętności czytania tekstu; brak zrozumienia tekstu; brak umiejętności posługiwania 

  się słownikiem 

- duże braki w słownictwie i strukturach gramatycznych, które uniemożliwiają dalsze  

  zdobywanie wiedzy 

- niewykonywanie podstawowych poleceń i zadań ( wymaganych przez program lub  

  o elementarnym stopniu trudności ) 

- brak zeszytu i brak jakiejkolwiek pracy na lekcji 

- brak zainteresowania przedmiotem 

 

V.WARUNKI, ZASADY POPRAWY OCEN BIEŻĄCYCH I KOŃCOWOROCZNYCH 

 

1.Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

2.Nauczyciel powinien zapoznać uczniów z formami i sposobami sprawdzania ich pracy,  

  aktywności i osiągnięć edukacyjnych na początku roku szkolnego 

3.Ocenia się wszystkie formy aktywności ucznia. 

4.Prace klasowe, sprawdziany oraz krótsze i dłuższe testy i prace pisemne są obowiązkowe;  

   prace klasowe oraz sprawdziany z większego zakresu materiału  ( obejmującego materiał  

   inny niż bieżący ) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

5.Nauczyciel powinien sprawdzić i oddać prace pisemne w przeciągu dwóch tygodni  

  ( z wyłączeniem sytuacji, kiedy nauczyciel jest nieobecny przez dłuższy okres czasu ) 
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6.Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie z przyczyn niezależnych,  

  jest on zobowiązany zaliczyć go w najbliższym terminie w przeciągu dwóch tygodni –  

  w formie pisemnej  

7.Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie, kryteria ocen nie zmieniają  

  się,  a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 

8.Krótkie sprawdziany i kartkówki mogą obejmować materiał zwykle z ostatnich trzech,  

  a maksymalnie z pięciu lekcji; krótkie sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie 

9.Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ustnej. 

10.Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją semestralną lub   

    końcoworoczną 

11.Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności wynikłej 

   z przyczyn niezależnych lub zdrowotnych. 

12.Uczeń ma obowiązek uzupełnić wszelkie zaległości związane z nieobecnością. 

13.Uczeń ma obowiązek uważać i nie przeszkadzać nauczycielom i kolegom w czasie lekcji 

14.Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy. 

15.Uczeń, który opuścił w semestrze bądź w skali roku ponad 50% lekcji, nie może być  

     klasyfikowany; nie klasyfikuje się ucznia, jeśli uchyla się od oceniania lub nie ma ocen 

16.Każdy uczeń ma prawo otrzymania ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 

17.Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie  

     dotyczy prac klasowych oraz zapowiedzianych sprawdzianów ) 

 

Uczeń może ubiegać się o ocenę końcoworoczną, wyższą od oceny przewidywanej, jeśli 

spełni poniższe warunki: 

-spełnia wymagania edukacyjne na ocenę, o którą się ubiega 

-ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na lekcjach języka niemieckiego w ciągu I i II 

semestru 

-pisał wszystkie sprawdziany i kartkówki z przedmiotu, a w razie nieobecności, pisał je w 

innym terminie 

-posiada uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń 

-wykazuje aktywność na lekcjach 

 

 

 


