PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1.

Ocenianie ma na celu:
 informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,
 pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 motywowanie uczniów do dalszej pracy,
 informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach, specjalnych
potrzebach i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

2. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji
organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w
dzienniku elektronicznym.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco
informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
4. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku
szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań z rodzicami lub indywidualnych
konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ichuczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę
w szkole.
5. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami
oceniania.
6. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej
poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne
trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
7. W przypadku, gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.
8. Przyjęto następującą skalę oceniania:
stopień niedostateczny
stopień dopuszczający
stopień dostateczny
stopień dobry
stopień bardzo dobry
stopień celujący
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Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „-”, w celu motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.
9. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
10. Nauczyciel zapowiada testy i prace kontrolne z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zaznacza ten fakt w dzienniku elektronicznym. Kartkówki
sąniezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut.
11. Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń).
12. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (1 tydzień i dłużej).
14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.
15. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu
terminu z nauczycielem.
16. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w
zeszycieprzedmiotowym lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
17. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę
wszystkieoceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.
18. Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz w zeszytach
przedmiotowychuczniów.
II.

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA

1. Odpowiedź ustna
2. Praca klasowa (test sprawdzający)
3. Kartkówki
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe
5. Zadania domowe
6. Czytanie

III. PROCENTOWA SKALA OCEN KONTROLNYCH PRAC PISEMNYCH (TESTÓW)
100% - 96% - celujący
95% - 90% - bardzo dobry
89% - 70% - dobry
69% - 51 % - dostateczny
50% - 35% - dopuszczający
34% - 0 - niedostateczny

IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA

NIEMIECKIEGOStopień celujący
Uczeń:
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
 wykracza wiadomościami poza program,
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta z
niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobry stopień opanowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.
Stopień dobry
Uczeń:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego
rozwiązywania zadań,
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,




dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.

Stopień dostateczny
Uczeń:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
 rozumie proste polecenia nauczyciela,
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy
w ciągu dalszej nauki,
 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
 nie potrafi przekazywać informacji,
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
 nie umie poprawnie budować prostych zdań,
 operuje bardzo ubogim słownictwem,
 nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen.
V.
Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródrocznych irocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego.

Stopień celujący
Uczeń:
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
 wykracza wiadomościami poza program,
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z
niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść tekstu czytanego, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
 rozumie proste polecenia nauczyciela,
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,





czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji,
wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.

Stopień niedostateczny
Uczeń:
 nie potrafi przekazywać informacji,
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
 nie umie poprawnie budować prostych zdań,
 operuje bardzo ubogim słownictwem,
 pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SPRAWNOŚCI

1. SŁUCHANIE

WYMAGANIA PODSTAWOWE
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
 określa kontekst wypowiedzi ustnej
 rozróżnia niektóre słowa w zdaniach
obcego tekstu,
 prawidłowo reaguje na podstawowe
polecenia nauczyciela w
języku obcym,
 rozumie krótkie i łatwe teksty zgodne
z tematyką programową.

DOSTATECZNY
Uczeń opanował
materiałwymagany
na ocenę
dopuszczającą,
ponadto:
 rozumie krótkie
zdania,krótkie,
nieskomplikowane
wypowiedzi,
 rozpoznaje
liczebniki,
 wyszukuje
określone
informacje w
tekście
słuchanym, często
przypomocy
nauczyciela.

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
DOBRY
Uczeń opanował materiał
Uczeń:
wymagany na ocenę

dopuszczającą i dostateczną,
ponadto:

 rozumie pełną
wypowiedź nauczycielai
kolegów na tematy objęte

programem,
 wyszukuje określone
informacje w tekście
słuchanym, niekiedy z

pomocą nauczyciela,
 selektywnie rozumie
podany tekst.

BARDZO DOBRY
globalnie
rozumiepodany
tekst,
prawidłowo wyszukuje
określone informacje
wtekście słuchanym,
rozumie w większości
wypowiedzi
nauczycielana tematy
objęte programem,
rozumie wszystkie
ważneinformacje w
tekście słuchanym.

2. MÓWIENIE

Uczeń:
 wita się i żegna z
rówieśnikiem,
 przedstawia się,
 zna liczebnikigłówne,
 zna nazwy członkówrodziny,
 mówi, że ma rodzeństwo /
niema rodzeństwa
 zna niektóre przymiotniki
charakteryzująceosobę,
 rozróżnia pytania
kierowane do
rówieśnika i osobydorosłej,
 zna nazwy niektórych
pomieszczeń wdomu,
 zna nazwy niektórych
mebli iprzedmiotów
codziennego użytku,
 pyta rówieśnika i osobę
dorosłą o samopoczucie,
mówi, jak sam sięczuje,
zna
określenia do wyrażania
samopoczucia,

zna nazwy
niektórych

Uczeń
opanował
materiał
wymagany na
ocenę
dopuszczającą,
ponadto:
 zna
więcej
słów do
danego
bloku
tematycz
nego,
 poprawnie
wymawia
poznane
słownictwo
,
 pyta o wiek,
 mówi, ile ma
lat,
 rozróżnia
rodzajniki
określone
i
nieokreślone,
 poprawni
e stosuje
zaimek
dzierżawc
zymein i
dein,
 zna
odmia
nę
czaso
wnika
sein,
 poprawn
ie
stosuje

Uczeń opanował
materiałwymagany na
ocenę
dopuszczającą i
dostateczną,ponadto:
 ma większy
zasób
słownictwa,
 konstruuje
kilkuzdaniową
wypowiedź na dany
temat bez
popełnianiarażących
błędów,
 nawiązuje i
podtrzymuje dialog
zkolegą/koleżanką,
 tworzy pytania
doodpowiedzi i
poprawnie je
wymawia,
 zna
zasady
tworzenia
pytań
przez inwersję i
swobodnie
je
stosuje,
 opowiada o
swojejrodzinie,
 pyta rówieśnika, ile
osób jest w jego
rodzinie i sam
udzielatakiej
informacji,
 pyta, gdzie
mieszkająróżne
osoby.

Uczeń:
 formułuje
dłuższą
wypowied
ź,
 logicznie
buduje
odpowiedzi na
zadanepytania,
 poprawnie
stosuje
poznane
słownictwo
oraz struktury
gramatyczne,
 zna nazwy
ważniejszych
miast krajów
niemieckojęzyc
znych,pokazuje
je na mapie,
 poprawnie
stosuje
rodzajnik
określony
i nieokreślony,
formy
przeczące i
zaimki
osobowe,
 samodzielnie
wykonuje
ćwiczenia
leksykalnogramatyczne,
 opowiada o
ulubionym
zwierzęciu,
 formułuje krótką
wypowiedź na
tematswojej
osoby

Uczeń posiadawiedzę
wykraczającą poza program
nauczania,swobodnie
operujepoznanym
słownictwem.
















zaimki
osobow
e,
charakteryzu
je osobę/
zwierzę za
pomocą
przymiotnik
ów,
pyta o numer
telefonu,
potrafi
podać
swój
numer
telefonu,
pyta
koleżankę/kol
egę,gdzie
mieszka,
udziela
informacji
oswoim
miejscu
zamieszka
nia,
odpowiada
ustnie na
proste
pytania,
pyta o adres
zamieszkania
i adres email,
udziela
informacji o



właściwe
reaguje w
typowych
sytuacjach
komunikacyjn
ych

napojów,

zna nazwy
niektórych zwierząt
domowych.















miejscu
zamieszkania
i adresie email,
opisuje
pomieszczen
iaw domu,
używając
przymiotnik
ów,
pyta o
wygląd
danego
pomieszcze
nia,
pyta o
konkretne
przedmioty
w celu ich
rozpoznania
i
odpowiada
(twierdzącoi
przecząco) na
takie pytania,
zna formy
przeczące
kein i nicht,
proponuje coś
do picia,
stosuje formę
möchte-,
pyta
rówieśnika,
czy mazwierzę
i odpowiada
na
takie
pytanie,
zna przymiki in i
aus,
pyta o
pochodze



3. CZYTANIE

Uczeń:
 rozumie kontekst
wypowiedzi pisemnej
 przeczyta krótki
tekst z podręcznika,
korzystając z

niedanej
osoby i
odpowiad
a na takie
pytanie,
zna nazwy
niektórych
państw oraz
języków
używanych
w danych
krajach.

Uczeń
opanował
materiał
wymagany na
ocenę
dopuszczającą,
ponadto:
 wyszukuje
określone
informacje
w tekście
czytanym z
pomocą

Uczeń opanował materiał
wymagany na ocenę
dopuszczającą i
dostateczną,ponadto:
 czyta dłuższe partie
tekstu z
zachowaniem
zasad poprawnej

Uczeń opanował
materiał wymagany
na ocenę dobrą,
ponadto:
 czyta dłuższe
partie tekstu z
zachowaniem
zasad
poprawnej
wymowy i właściwą

Uczeń posiadawiedzę
wykraczającą poza program
nauczania,swobodnie
operujepoznanym
słownictwem.

nauczyciela,






pomocy nauczyciela,
wyszukuje określone informacje w
tekście często z pomocą nauczyciela,
łączy obrazek ztekstem.
poprawnie czyta dłuższy tekst na głos,korzysta z pomocy nauczyciela.
wymowy i właściwąintonacją
wyszukuje określone informacje w wypowiedzi pisemnej.
intonacją, rozpoznajezwiązki miedzy poszczególnymi
częściami tekstu.

4. PISANIE
Uczeń:
 przyporządkowujeodpowiedzi pytaniom,
 zapisuje poprawniepoznane struktury,
 układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje z pomocąnauczyciela.
Uczeń opanował materiałwymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
 uzupełnia tekst z lukamipodanymi wyrazami,
 układa dialogi z podanych zdań,
 przyporządkowuje dosiebie pary zdań,
 zapisuje poprawnieliczebniki z pomocąnauczyciela.
Uczeń opanował materiałwymagany na ocenę
dopuszczającą i dostateczną,ponadto:
 pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bezrażących błędów,
 formułuje krótką
wypowiedź pisemną natemat swojej rodziny i ulubionego zwierzęcia.
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dobrąponadto:
 pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bezrażących błędów,
 formułuje krótką
wypowiedź pisemną natemat swojej rodziny, zwierząt domowych, swojej osoby,
 uzupełnia tekst z lukamipodanymi wyrazami,
 układa dialogi z podanych zdań,
 przyporządkowuje dosiebie pary zdań,
 zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocynauczyciela
 właściwie reaguje pisemnie w typowychsytuacjach
komunikacyjnych.
Uczeń posiadawiedzę
wykraczającą poza program nauczania,swobodnie operujepoznanym
słownictwem.

