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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 2  

IM. Ł. GÓRNICKIEGO W OŚWIĘCIMIU 

 

I. Cele oceniania. 

 

Przyjęte zostały następujące cele oceniania: 

 

1. Ustalenie potrzeb ucznia, określenie stron mocnych i braków. 

2. Sprawdzenie poziomu osiągnięć. 

3. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie wiedzy ucznia. 

4. Motywowanie do dalszej pracy. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia i organizacji metod pracy dydaktycznej. 

 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma 

za zadanie przekazywać uczniowi informację o jego osiągnięciach, wskazywać, co robi 

dobrze, a co i w jaki sposób wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien dalej pracować. 

Odpowiedzi ustne pisemne nauczyciel opatruje komentarzem. W przypadku 

sprawdzianów i kartkówek poszczególne pytania uzupełnione są informacją o sposobie 

punktowania.  

 

Wymagania  edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                   

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;  

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa            

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

II. Narzędzia oceniania. 

 

1. Odpowiedzi ustne (słownictwo, gramatyka, wiersz, dialog, opowiadanie). 

2. Prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, prace domowe (ćwiczenia gramatyczne, 

wypracowania, dialogi). 

3. Projekty. 

4. Aktywność podczas zajęć (indywidualnie). 

5. Aktywność podczas pracy w grupie. 

6. Tłumaczenie wybranych tekstów z podręcznika. 

7. Dodatkowy materiał leksykalno- gramatyczny zadany przez nauczyciela (testy, 

ćwiczenia, wypracowania). 
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III. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu. 

 

Podczas trwania całego procesu nauczania języka obcego nauczyciel 

systematycznie rozwija u uczniów cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, 

mówienie, czytanie i pisanie.  

Podczas rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu (całościowego, 

wybiórczego czy szczegółowego) nauczyciel wykorzystuje różne formy zadań, takie 

jak: zadania krótkiej odpowiedzi, zadania typu prawda- fałsz, zadania                              

na przyporządkowanie (dobieranie), zadania z luką i zadania wielokrotnego wyboru.           

Na etapie podstawowym uczeń rozumie całościowo krótki tekst na znany mu temat 

oraz reaguje poprawnie na polecenia nauczyciela. Rozumie również 

nieskomplikowane kwestie, skierowane bezpośrednio do niego, wypowiedziane 

powoli i wyraźnie. Na etapie zaawansowanym uczeń rozumie całościowo dłuższy 

tekst na znany mu temat i z kontekstu domyśla się informacji w tekście nie związanym 

bezpośrednio z dniem codziennym 

Sprawność mówienia rozwijana jest poprzez budowanie wypowiedzi 

dialogowych i monologowych, dotyczących dnia codziennego. Ćwiczenia 

wykorzystywane przy rozwijaniu tej sprawności to: odpowiedzi na pytania, budowanie 

dialogów (według podanego schematu lub bez), scenki z podziałem na role, wywiady. 

W tym okresie nauki komunikatywność jest najważniejszym kryterium oceny 

wypowiedzi. Na etapie początkowym uczeń umie nawiązać, podtrzymać i zakończyć 

krótką rozmowę na znany mu temat. Na etapie zaawansowanym uczeń podczas 

rozmowy z partnerem wymienia informacje i spostrzeżenia, informuje o swoich 

uczuciach oraz opowiada o zaistniałych zdarzeniach i sytuacjach. 

Sprawność czytania rozwija się przy wykorzystaniu różnego rodzaju 

autentycznych materiałów językowych, czy krótkich tekstów adaptowanych. Zadania 

typu: prawda- fałsz, na przyporządkowanie, wielokrotnego wyboru, czy zabawy 

językowe pozwalają sprawdzić i ocenić tę umiejętność. Na etapie podstawowym uczeń 

powinien odnaleźć, rozróżnić w tekście poszukiwane informacje, zaś na etapie 

zaawansowanym domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów. 

W zakresie sprawności pisania uczeń potrafi na etapie początkowym 

odpowiedzieć pisemnie na postawione pytania, przetłumaczyć proste zdania na język 

obcy lub odwrotnie, napisać krótki dialog według podanego schematu. Na etapie 

zaawansowanym w zakresie sprawności pisania uczeń potrafi napisać streszczenie 

opowiadania, ułożyć jego plan, utworzyć dialog na podany temat, napisać krótkie 

wypracowanie. Próbą pisania kreatywnego na etapie zaawansowanym są zadania 

projektowe typu collage. Collage to forma plakatu powstałego w wyniku dłuższej 

pracy projektowej, na którym uczniowie umieszczają wyniki swoich działań: 

fotografie, pocztówki, rysunki, krótkie teksty. Ma to na celu przybliżyć oglądającemu 

dany temat. 

 

IV. Kontrakt. 

 

1. Sprawdziany: 

a) są obowiązkowe, 

b) ilość sprawdzianów uzależniona jest od rodzaju podręcznika i stopnia zaawansowania 

grupy, 

c) zapowiedź sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, z wcześniejszym zapisem 

w dzienniku elektronicznym, 

d) czas trwania sprawdzianu- jedna godzina lekcyjna, 
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e) uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianów, w formie ustalonej przez nauczyciela;  

ocenę z poprawy wpisuje się jako kolejną do dziennika lekcyjnego, a przy klasyfikacji 

śródrocznej lub rocznej bierze się pod uwagę ocenę wyższą, 

f) uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do napisania go w terminie                

ustalonym przez nauczyciela, 

 

2. Kartkówki: 

a) mogą być niezapowiedziane, 

b) trwają do 15 minut, 

c) obejmują trzy jednostki lekcyjne wstecz, bez ograniczeń ilościowych, 

d) kartkówki ze słówek mogą obejmować zakres słownictwa według uznania 

nauczyciela, 

e) uczeń nieobecny na kartkówce jest zobowiązany do napisania jej w terminie                

ustalonym przez nauczyciela, 

 

Wszystkie prace pisemne oddawane są uczniowi, który potwierdza jej odbiór  

podpisem na liście przygotowanej przez nauczyciela. 

 

3. Zadania domowe: 

a) nie zadaje się na dłuższe przerwy świąteczne i ferie, 

b) w ciągu jednego okresu uczeń może zgłosić na początku lekcji jeden raz 

nieprzygotowanie do lekcji i jeden raz brak zadania, 

 

4. Aktywność: 

a) na koniec każdego okresu uczący wystawia  każdemu z uczniów ocenę  z aktywności 

za cały okres, 

b) uczeń ma prawo do wykonania trzech dodatkowych prac w półroczu (prace są dla 

chętnych i nie są obowiązkowe, służą poprawie ocen obowiązkowych); terminy 

oddawania prac ustala nauczyciel. 

 

5. Odpowiedź ustna: 

a) minimum raz w okresie, 

b) odpowiedź ustna obejmuje: dialogi, czytanie, tłumaczenie, słownictwo, gramatykę, 

opowiadanie, recytację wiersza, 

c) obejmuje trzy jednostki lekcyjne wstecz; może obejmować również dodatkowy 

materiał określony wcześniej przez nauczyciela (słówka, wyrażenia językowe). 

 

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel pozwala poprawić uczniowi inne 

oceny cząstkowe.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej brana jest pod uwagę 

ocena wyższa. 

 

V. Kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen. 

 

1. Sprawdziany, kartkówki. 

 

Sprawdziany i kartkówki są punktowane, a punkty zostają przeliczane na 

oceny zgodnie ze statutem, według jednej z podanych niżej skal procentowych 

(wybranej przez nauczyciela): 
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a) poniżej  32 %- niedostateczny 

od         33%- dopuszczający 

od         50%- dostateczny 

od         75%- dobry 

od         90%- bardzo dobry 

od         90%  + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności- celujący 

 

b) 0%  - 29%- niedostateczny 

30%- 49%- dopuszczający 

50%- 69%- dostateczny 

70%- 84%- dobry 

85%- 94%- bardzo dobry 

95%- 100%- celujący 

 

Jeżeli w sprawdzianie występuje osobne zadanie na ocenę celującą, punkty z 

tego zadania mogą być doliczane do części obowiązkowej sprawdzianu, gdy część 

obowiązkowa została rozwiązana przynajmniej na ocenę dobrą. 

 

2. Wypowiedzi pisemne. 

 

W ocenianiu wypowiedzi pisemnych stosuje się następujące kryteria oceniania: 

- treść i forma- oceniana jest zgodność wypowiedzi z tematem i formą, 

- bogactwo językowe- oceniane jest zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych                

   i leksykalnych, 

- poprawność językowa- oceniana jest poprawność gramatyczna i leksykalna, 

- ortografia oraz styl, 

- opracowanie graficzne- oceniane w przypadku zadań projektowych. 

 

3. Wypowiedzi ustne. 

 

W ocenianiu wypowiedzi ustnych stosuje się następujące kryteria oceniania: 

- pełność (kompletność) wypowiedzi, 

- poprawność struktury gramatycznej, 

- dobór słownictwa, 

- intonacja i wymowa. 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

 

ocena dopuszczająca 

 

- uczeń w minimalnym stopniu opanowuje leksykę i struktury gramatyczne, 

- uczeń stosuje ubogie słownictwo i struktury językowe, często używa powtórzeń, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne,  

   leksykalne, ortograficzne i intonacyjne, zakłócające w poważnym stopniu  

   komunikację, 

- buduje wypowiedzi niepełne, mocno odbiegające od tematu, 

- wymaga dużej pomocy ze strony nauczyciela, 

- nie kojarzy samodzielnie pojęć w powiązaniu z językiem polskim, 

- w przypadku zadań projektowych wykonuje niezbyt starannie powierzone mu  

  zadania, 
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- uczniowi zdarza się bardzo częste nie przygotowanie do lekcji i/ lub brak zadania  

  domowego. 

 

 

ocena dostateczna 

 

- uczeń w średnim (zadawalającym) stopniu opanowuje leksykę i struktury  

  gramatyczne, 

- stosuje dość ubogie słownictwo i struktury językowe, dość często je  powtarza, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dość liczne błędy gramatyczne,  

   leksykalne, ortograficzne i intonacyjne, zakłócające w średnim stopniu  

   komunikację pomiędzy nim, a rozmówcą, 

- buduje niezbyt pełne wypowiedzi, odbiegające w pewnym stopniu od tematu, 

- wymaga pomocy  i naprowadzenia ze strony nauczyciela, 

- ma problemy z kojarzeniem pojęć i praktycznym ich zastosowaniem, nie zawsze  

  potrafi porównać niezwykle istotne dla następnego poziomu struktury gramatyczne   

  j. obcego z j. polskim, 

- w przypadku zadań projektowych  uczeń wykonuje dosyć starannie powierzone mu  

  zadania, 

- zdarzają mu się dość częste nie przygotowanie do lekcji i/ lub brak zadania  

  domowego. 

 

ocena dobra 

 

- uczeń w dobrym stopniu opanowuje leksykę i struktury gramatyczne, 

- stosuje dość bogate słownictwo i struktury językowe,  

- umie posługiwać się rozszerzonym słownictwem (np. synonimy), nie używa  

  powtórzeń, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów gramatycznych,  

  leksykalnych, ortograficznych i intonacyjnych, nie mających większego wpływu na  

  negatywny przebieg  komunikacji, 

- buduje dość pełne wypowiedzi, nie odbiegające mocno od tematu,  

- nie wymaga zbyt dużej pomocy ze strony nauczyciela, przejawia się sporą  

  samodzielnością, 

- potrafi samodzielnie kojarzyć pojęcia i praktycznie je zastosować, uzyskane  

  wiadomości z języka polskiego potrafi przełożyć na język obcy (transfer), 

- uczeń wykonuje starannie, poprawnie oraz ciekawie zadania projektowe, 

- dość rzadko zdarzają mu się nie przygotowania do lekcji  lub brak zadania  

  domowego, 

- przejawia dość dużą aktywność w pracy podczas lekcji. 

 

 

ocena bardzo dobra 

 

- uczeń w pełni opanowuje leksykę i struktury gramatyczne, 

- stosuje bardzo bogate słownictwo i struktury językowe, 

- prezentuje płynną, pełną i wyczerpującą wypowiedź na zadany temat, 

- nie wymaga szczególnej pomocy ze strony nauczyciela,  

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia sporadycznie błędy gramatyczne,  

  leksykalne, ortograficzne i intonacyjne, nie zakłócające  komunikacji, 
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- przejawia dużą aktywność w pracy podczas lekcji. 

 

ocena celująca 

 

- uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje się dodatkową  

  wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza omawiane treści kształcenia,  

  uzyskiwanymi samodzielnie lub na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych            

  (np. przeczytanie i opracowanie wskazanej przez nauczyciela lektury, przygotowanie  

  i zaprezentowanie realioznawczego referatu przed klasą) lub/ i uczestniczy                 

  w konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy. 

 

5. Aktywność na lekcji. 

 

Uczniowie wykazujący się aktywnością na lekcji (udział w dyskusji, współpraca 

z nauczycielem i innymi uczniami na lekcji), prezentujący właściwy stosunek do 

przedmiotu, regularnie przygotowujący się do lekcji i odrabiający zadania domowe 

nagradzani są bardzo dobrą oceną cząstkową na koniec każdego okresu.  

 

6. Prace domowe. 

 

Prace domowe oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryterium 

wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Zadania domowe mogą być oceniane według 

obowiązującej 6- stopniowej skali ocen lub za pomocą plusów i minusów. 

 

7. Ocena sumująca. 

 

Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  Ustala 

się następujące rangi ocen cząstkowych: 

- ranga wysoka- testy, sprawdziany, 

- ranga średnia- wypowiedzi ustne i pisemne, kartkówki, 

- ranga niższa- prace domowe, prace dodatkowe i aktywność ucznia na lekcji. 

 

             Przy wystawianiu oceny sumującej należy, oprócz rangi oceny, wziąć pod uwagę 

także w jakim porządku czasowym uczeń uzyskiwał dane oceny (czy następuje spadek, czy 

wzrost osiągnięć ucznia). 

 

 

VI. Ustalenia końcowe. 

 

Niniejsze PZO z j. niemieckiego zostały opracowane przez Zespół Przedmiotowy                

z Języków Obcych. 

 

 

 


