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PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Publicznych w 

Suchożebrach.  

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego, 

wynikających z realizowanego programu nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

      3. Uczeń otrzymuje oceny z : pisania, mówienia, czytania i słuchania. 

Sprawności te sprawdzane są poprzez następujące formy: odpowiedź ustna, 

wypowiedzi na forum (aktywność), test leksykalno-gramatyczny, krótkie sprawdziany 

tzw. kartkówki, wypowiedzi pisemne. 

4. Zachowuje się następujący system oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  

91 – 100 %  - bardzo dobry 

71 – 90 %    - dobry 

51 – 70 %   - dostateczny 

31 – 50 %   - dopuszczający  

0 – 30  % - niedostateczny 

< 100 % - celujący  

 Ocena celująca – uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje 

efekty samodzielnej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań 

językiem niemieckim. Uczeń wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, 

wykraczające poza program nauczania lub wykazuje się osiągnięciami na 

poziomie ponadszkolnym, np. jest laureatem wszelkiego rodzaju konkursów.  
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5. Uczeń, który otrzymał ocenę niesatysfakcjonującą może ją poprawić w terminie 

dwóch tygodni od jej otrzymania, po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

nauczycielem.  

6. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, bądź zapowiedzianej kartkówce  

uczeń pisze pracę na kolejnej lekcji. W  przypadku dłuższej nieobecności,  

uczeń ma obowiązek pisania wymaganych form sprawdzenia  w ciągu dwóch 

tygodni od przybycia do szkoły,  po ustaleniu terminu z nauczycielem.  

7. Uczeń, który pisze sprawdzian niesamodzielnie lub korzysta z jakichkolwiek 

pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiedziane.  

9. Za aktywne uczestnictwo z zajęciach uczeń może otrzymać plusy. Za cztery 

plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

10.  Dwa razy w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do 

lekcji. Uczeń nieprzygotowany, nie jest odpytywany z zakresu ostatniej lekcji,  

nie pisze niezapowiedzianych kartkówek.  

11. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz na bieżąco 

uzupełniać ćwiczenia. Wykonane zadania podlegają wyrywkowej kontroli 

przez nauczyciela.  

 

SZCZEGÓŁOWE   KRYTERIA   OCENIANIA 

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: 

Gramatyka i słownictwo:  Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. 

Buduje spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do 

zadania.  

Słuchanie: Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi 

zrozumieć kluczowe informacje w tekstach i rozmowach. Potrafi 

wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 

Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie: Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez 

zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele 

błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa. Odpowiada w 

naturalny sposób na pytania. Potrafi opisać ludzi i przedmioty. Można go 

zrozumieć bez trudności. 

Pisanie: Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu 
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pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej 

długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie: Potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i 

szczegółowe oraz przekształcić je w formę pisemną. Głośne czytanie jest 

płynne i poprawne pod względem wymowy i intonacji. 

Inne: Zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach. 

Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. Zawsze przygotowany do lekcji.  

      Aby otrzymać ocenę DOBRĄ, uczeń: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. 

Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa 

szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie:  Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i 

rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w 

różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość 

potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi 

zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie: Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić 

spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, 

popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje dość dużym 

zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos 

w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.  

Pisanie: Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury 

i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W 

zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym 

poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od 

wymagana długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i 

interpunkcji.  

Czytanie: Czyta ze zrozumieniem i zazwyczaj potrafi wyodrębnić z tekstu żądane 

informacje. Głośne czytanie płynne, raczej poprawne pod względem 

wymowy i intonacji. 

Inne: Aktywny na lekcjach. Odrabia zadania domowe. Starannie prowadzi 

zeszyt i ćwiczenia. Zwykle przygotowany do lekcji.  

 Aby otrzymać ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. 

Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu 

słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie: Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach 

i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia 

nauczyciela.  

Mówienie: Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić 

spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Potrafi odtworzyć wyuczone 

odpowiedzi na pytania. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, 

ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym 
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zakresem słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w 

rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć.  

Pisanie: Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej 

spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. 

Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej 

długość. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie: Czasem potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu właściwe informacje. 

Głośne czytanie w miarę poprawne pod względem wymowy, niezbyt 

płynne. 

Inne: Jest w miarę aktywny na lekcjach. Zdarza mu się nie odrobić zadania 

domowego lub zapomnieć podręcznika lub ćwiczeń, ale rzadko. Zeszyt 

prowadzi niezbyt starannie, w ćwiczeniach zdarzają się braki lub błędy. 

Aby otrzymać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. 

Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje 

niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. Czasami 

niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

Słuchanie: Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i 

rozmów. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia 

nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.  

Mówienie: Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Często odpowiada 

na pytania pojedynczych komunikuje się za pomocą pojedynczych słów. 

Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa. Można go 

zazwyczaj zrozumieć.  

Pisanie: Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste struktury i 

słownictwo. W miarę poprawnie przepisuje słowa i zwroty z tablicy lub 

podręcznika. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od 

wymaganej długość. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i 

interpunkcji. 

Czytanie: Zwykle rozumie ogólny sens krótkiego, prostego tekstu. Potrafi 

wyodrębnić podstawowe informacje. Głośne czytanie jest bardzo wolne i 

często niepoprawne pod względem wymowy. 

Inne: Nie jest aktywny na lekcjach. Często zapomina zeszytu, podręcznika, 

zadania domowego. Zeszyt prowadzi niestarannie. W ćwiczeniach 

zdarzają się braki oraz liczne błędy.    

Ocena NIEDOSTATECZNA: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności w 

zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Uczeń nie potrafi przekazać 

usłyszanej wypowiedzi. Jego wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i 

gramatycznym. Dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, który zazwyczaj 

stosuje niepoprawnie. Nie można go zrozumieć. W wypowiedziach pisemnych nie 

przestrzega reguł ortograficznych, logicznych, stylistycznych i gramatycznych. Nie potrafi 

w miarę poprawnie przepisać tekstu z tablicy lub podręcznika. Uczeń nie prowadzi zeszytu 
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w ogóle lub zeszyt ten nie zawiera większości lekcji. Nie odrabia zadań domowych oraz 

nie wykonuje ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w 

stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Braki nie pozwalają mu na 

dalsze kontynuowanie nauki.  

Ocena CELUJĄCA: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, 

bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i 

zainteresowania. Bierze udział w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, 

gminnym i wojewódzkim oraz wykazuje się osiągnięciami w tych konkursach (zajęcie co 

najmniej trzeciego miejsca). Czyta w oryginale lektury ustalone z nauczycielem, potrafi 

przedstawić ich streszczenie oraz odpowiedzieć na pytania z nimi związane. Potrafi 

zbudować wypowiedź własną na podstawie słuchanego lub czytanego tekstu. Swobodnie 

rozmawia na różne tematy i stara się podtrzymać rozmowę. Jego wypowiedzi ustne i 

pisemne są bezbłędne, pod względem słownictwa i gramatyki znacznie wykraczające poza 

materiał przewidziany programem nauczania. Uczeń wykonuje dodatkowe prace 

projektowe.  

 

 

 

 

 


