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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

ROK SZKOLNY: 2022/2023 

 

Technikum Elektroniczne nr 3 w Warszawie 

 

1. Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i ocenie 

Uczeń będzie oceniany za następujące sprawności językowe: rozumienie tekstu pisanego, 

rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie i za znajomość środków leksykalno-gramatycznych, 

działania pozalekcyjne, pracę indywidualną i grupową oraz za pracę na lekcji. Uczeń musi 

prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, w których będą sprawdzane 

i oceniane prace domowe. 

2. Formy oceny  

-odpowiedzi ustne 

-kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane 

-sprawdziany 

-testy 

-prace domowe 

-wypowiedzi pisemne 

3. Zasady oceniania 

Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może być nieklasyfikowany. Uczeń ma prawo 

dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów i 

zapowiedzianych kartkówek). Osiągnięte sukcesy  w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. Za brak pracy domowej 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel może robić zapowiedziane i 

niezapowiedziane kartkówki. Nauczyciel może pytać uczniów podczas odpowiedzi ustnej z 

trzech ostatnich lekcji. 

 

4. Ocena prac pisemnych i zasady poprawiania 

 

Umiejętności gramatyczne i leksykalne uczniów będą sprawdzone za pomoc prac klasowych, 

testów lub kartkówek.  
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Punktacja przy ocenie kartkówek z aktualnego materiału 

  

90- 100% bardzo dobry 

75 –89% dobry 

60-74%  dostateczny 

45-59%  dopuszczający 

0-44% niedostateczny 

 

Prace klasowe będą zawierały zadania na ocenę celującą, wówczas ustalona będzie 

następująca skala ocen: 

97%- 100% celujący 

84- 96% bardzo dobry 

69 –83% dobry 

57-68%  dostateczny 

49-56%  dopuszczający 

0-48% niedostateczny 

 

 

Uczeń może otrzymać następujące oceny za: 

      -odpowiedź ustna (skala ocen 1–6) 

-zadania domowe (skala ocen 1–6) 

-kartkówka z aktualnego materiału (skala ocen 1–5) 

-praca klasowa –(skala ocen 1–6) 

 

5. Zasady zaliczenia materiału w przypadku usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej 

nieobecności 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie po 

powrocie do szkoły, aby napisać zaległą pracę klasową. 

Prace klasowe są oddawane zgodnie z terminem określonym w WZO. Prace klasowe 

poprzedzane są lekcją powtórzeniową. Każda praca klasowa zapowiedziana jest co najmniej 

tydzień przed terminem, a informacja o niej odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym. 
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6. Aktywność na lekcji 

Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy. Na jednej lekcji można dostać więcej niż 

jeden plus. Plusy są rozliczane przez każdego nauczyciela w odrębny sposób, o którym 

uczniowie są informowani na początku roku szkolnego. Za niewykonanie polecenia 

nauczyciela w czasie lekcji (np. niewykonanie ćwiczenia pisemnego, nienapisanie tekstu 

lub nieprzygotowanie wypowiedzi ustnej na podany temat) uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. W sytuacji, gdy nie rozumie polecenia lub ma problemy z jego 

wykonaniem, powinien zgłosić to nauczycielowi. 

7. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z języka niemieckiego 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej określa WZO. 

DOSTOSOWANIA dla uczniów z opiniami PPP 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA 

- sprawdzanie prac pisemnych za pomocą kryteriów dostosowanych do dysfunkcji ucznia; 

ważne, aby aspekt poprawności ortograficznej nie odgrywał decydującej roli przy ocenie prac 

pisemnych ucznia; 

- wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału,  

- mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi 

zasadami ortografii i gramatyki języka obcego w celu utrwalania materiału, 

- stosowanie feedback, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne), tolerowanie 

skłonności do informowania nauczyciela o swoim stopniu zrozumienia prezentowanych treści 

materiału,  

- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne,  

- unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego 

tekstu),  

- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty oraz ocenianie wysiłku 

włożonego w pracę, 

- naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze,  

- unikanie omawiania błędów wobec całej klasy. 

DYSGRAFIA 

-tolerancja w ocenie poprawności graficznej prac pisemny i ocenianie wartości 

merytorycznej, bez uwzględnienia jakości graficznej pisma, 

-dostrzeganie i docenianie pracy uczniów nad czytelnością pisma oraz eksponowanie 

sukcesów,  

-zachęcanie do pracy i pokonywania trudności, 
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-możliwość wydłużenia czasu sprawdzianu, 

-przy nieczytelnym piśmie uczeń może dostarczyć pracę domową na komputerze, 

-rozważenie stosowania druku, 

- unikanie omawiania błędów wobec całej klasy. 

DYSORTOGRAFIA 

-tolerancja w ocenie w ocenie poprawności ortograficznej prac pisemnych i ocenianie 

wartości merytorycznej, bez uwzględnienia błędów ortograficznych, 

- mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi 

zasadami ortografii języka obcego w celu utrwalania materiału, 

- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, 

- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,  

- unikanie omawiania błędów wobec całej klasy. 


