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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 i VIII uczeń otrzymuje za: 

- testy obejmujące zakres materiału z przerobionych działów (testy obejmują: 
wiadomości z gramatyki, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, pisanie lub 
słuchanie), 
- kartkówki obejmujące niewielki zakres materiału lub wybrane zagadnienie (z 3 
ostatnich lekcji lub z lekcji bieżącej), 
- sprawdziany diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności uczniów,(np. na koniec roku 
szkolnego) 
- odpowiedź ustną obejmującą zakres materiału z treści bieżących, z 3 ostatnich lekcji, 
z działu, półrocza (celem wypowiedzi ustnych jest sprawdzenie opanowania gramatyki 
i słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych (reagowanie na pytania, udzielanie 
odpowiedzi, zadawania pytań, relacjonowanie), 
- ewentualne projekty - prace plastyczne wraz z wypowiedzią pisemną lub ustną na 
ustalony temat, prezentacje multimedialne wraz z wypowiedzią ustną, 
- aktywność podczas zajęć - nagradzana plusami i naklejkami właściwymi do postaw 
uczniowskich (cztery plusy to ocena 5) 

Ponadto: 

• Pisemne prace sprawdzające są zapowiadane uczniom z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem z wpisem w dzienniku oraz z informacją dla uczniów 
o obowiązującym zakresie materiału. 
• Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z testów, sprawdzianów w terminie 
i w formie ustalonej przez nauczyciela, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 
jej otrzymania. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki 
obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu i kartkówki. Poprawa nie przysługuje 
uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną za niesamodzielną pracę. Uczeń 
może przystąpić do poprawy każdej oceny tylko jeden raz. 
• W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym wcześniej 
sprawdzianie/teście uczeń ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym z 
nauczycielem przedmiotu.  
• Kartkówki nie podlegają poprawie. 



• Ocenione i omówione sprawdziany udostępnione są uczniom, którzy 
przekazują prace do wglądu i podpisu swoim rodzicom. Na kolejnych lekcjach 
uczniowie zobowiązani są do zwrotu nauczycielowi podpisanej pracy przez rodzica. 
W przypadku niezwrócenia pracy nie jest możliwe podważenie oceny lub jej zmiana  
• Uczeń posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej jest oceniany w zależności od poziomu ustalonych wymagań 
programowych (zgodnie z zaleceniami).  
• Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych jeden raz w okresie 
bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 
zapowiedziane kartkówki i prace kontrolne. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (Np) 
na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku. 
• Brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, notatki odnotowywany będzie w dzienniku 
jako minus (cztery minusy - ocena niedostateczny) 
 

Zasady zadawania i oceniania prac domowych: 

1) prace i zadania domowe mają na celu ćwiczenie wiadomości i umiejętności 
nabywanych w trakcie przyswajania języka, 

2) uczniowie mogą otrzymać ocenę niedostateczną z zadania domowego 
wówczas, gdy czas na zadanie domowe wynosił minimum tydzień i była to 
dłuższa forma wypowiedzi; 

3) uczniom nie zadaje się pisemnych zadań domowych na weekend; wyjątkiem są 
zadania pisemne dla chętnych uczniów; 

4) ćwiczenia dodatkowe dla uczniów chętnych znajdują się w zeszycie ćwiczeń lub 
będą przygotowywane przez nauczyciela. (ćwiczenia leksykalno – 
gramatyczne, arkusze egzaminacyjne i konkursowe dla uczniów klas VIII, 
recytacja wiersza, piosenka lub inne). 

5) uczniowie nie dostają ocen niedostatecznych z bieżących zadań domowych lub 
za brak zadania domowego jednak fakt ten jest odnotowywany przez 
nauczyciela w zeszycie przedmiotowym i dzienniku lekcyjnym znakiem (bz) 

6) uczeń, który zadeklarował wybór egzaminu z j. niemieckiego zobowiązany jest 
do systematycznego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, omawiania ich 
z nauczycielem i ścisłej współpracy z nim. 

Kryteria procentowe oceny prac pisemnych (testów, sprawdzianów, kartkówek): 

Ocena Zakres procentowy 

6 100 

+5 99 

5 89-98 

-5 88 

+4 87 

4 71-86 

-4 70 

+3 69 

3 55-68 

-3 54 



+2 53 

2 35-52 

-2 34 

+1 33 

1 poniżej 33 

 

Wagi ocen: 
W klasach 7-8 ocena śródroczna/roczna ustalana jest na podstawie ocen 
cząstkowych, których waga jest następująca:  

waga 1 – oceny za: 
  

waga 2 – oceny za: 
  

waga 3 – oceny za: 
  

• aktywność 
• krótkie, proste 

zadania domowe  
w zeszycie 
ćwiczeń lub z 
podręcznika 

• krótkie odpowiedzi 
ustne / karty pracy 

• prowadzenie 
zeszytu 
przedmiotowego 
i zeszytu ćwiczeń 

• technika czytania 
• udział w konkursie 

przedmiotowym. 

• kartkówki  
• dyktanda 
• samodzielna praca w 

klasie (praca  
w grupach lub 
indywidualna) 

• prace projektowe 
• zadania domowe w 

formie 
wypracowań/listów itp. 

• dłuższa odpowiedź 
ustna 

• recytacja 
• wyróżnienie w 

konkursie 
przedmiotowym. 

• sprawdziany/testy i 
ich poprawy 

• zajęcie 1-3 miejsca  
w konkursie 
przedmiotowym 

• dłuższa, 
rozbudowana 
wypowiedź na dany 
temat 

  

  
Uczeń otrzymuje śródroczną lub roczną ocenę celującą w przypadkach:  
a) gdy zdobył ocenę 6 (cel) z prac obowiązkowych,  
b) gdy zdobył ocenę 5 (bdb) z prac obowiązkowych i jest laureatem konkursu na 
etapie powiatowym, rejonowym czy ogólnopolskim lub zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego z danego przedmiotu,  
c) gdy jest laureatem etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

 


