
Przedmiotowy System Oceniania - Język niemiecki klasa VII, VIII 

Rok szkolny 2018/19 

Nauczyciel uczący: Magdalena Litwin 

OCENIANIE Z J.NIEMIECKIEGO 

 

Cele oceniania: 
 
1.Sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu 

codziennym. 

2.Sprawdzenie wiadomości i umiejętności praktycznych poprzez rozumienie tekstu 

słuchanego i czytanego. 

3.Kształtowanie postaw ucznia. 

4.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

5.Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc 

w wyborze formy wyrównania braków lub pokonania trudności. 

Oceny cząstkowe w kl. VII uczeń otrzymuje za: 

 testy obejmujące zakres materiału z przerobionych działów (testy obejmują: 

wiadomości z gramatyki, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, pisanie), 

 kartkówki obejmujące niewielki zakres materiału (z 3 ostatnich lekcji) lub wybrane 

zagadnienie, 

 sprawdziany diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności uczniów, 

 odpowiedź ustna obejmuje zakres materiału z ostatnich lekcji (celem 

wypowiedzi ustnych jest sprawdzenie opanowania gramatyki i słownictwa oraz 

umiejętności komunikacyjnych (reagowanie na pytania, udzielanie odpowiedzi, 

zadawania pytań, relacjonowania), 

 zadanie domowe wykonane samodzielnie w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń, 

 za każdy brak zadania uczeń otrzymuje minus, (3 minusy - ocena 

niedostateczna), 

 głośne czytanie – 1 ocena, 

 projekty- prace plastyczne wraz z wypowiedzią pisemną lub ustną na ustalony 

temat, prezentacje multimedialne wraz z wypowiedzią ustną, 

 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń,  



 aktywność podczas zajęć - nagradzana plusami, za 3 plusy ocena bardzo 

dobry.  

Ponadto: 

 Ocena negatywna z testu podlega poprawie do 2 tygodni w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 Ćwiczenia dodatkowe dla uczniów chętnych znajdują się w zeszycie ćwiczeń 

lub będą przygotowywane przez nauczyciela. (ćwiczenia leksykalno – 

gramatyczne, recytacja wiersza, piosenka lub inne). 

 Uczeń posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej jest oceniany w zależności od poziomu ustalonych wymagań 

programowych (zgodnie z zaleceniami).  

Kryteria procentowe oceny prac pisemnych (testów, kartkówek): 

Powyżej 100% - celujący 

86% – 100 % - bardzo dobry 

70% - 85% - dobry 

54% - 69% - dostateczny 

36% - 53% - dopuszczający 

0 % - 35% - niedostateczny 

W klasie VIII uczeń uzyskuje również oceny cząstkowe z próbnych egzaminów 
ósmoklasisty. 


