
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

KLASY 7 
Zasady oceniania ucznia: 
Zgodnie z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA obowiązuje następująca skala ocen:   1 - niedostateczny, 2 - dopuszczający, 3 - dostateczny, 4 - dobry, 
5 - bardzo dobry, 6 - celujący.  Na ocenę całościową ucznia składają się następujące elementy:  
 
- skuteczność komunikacyjna w mowie i piśmie 
- płynność wypowiedzi 
- poprawność fonetyczna wypowiedzi 
-zakres środków językowych stosowanych w wypowiedzi 
- poprawność gramatyczna 
- czynione postępy 

- znajomość słownictwa 
- sprawność rozumienia tekstu czytanego 
- sprawność rozumienia tekstu słuchanego 
- systematyczność 
- prace domowe 
- aktywność na lekcji 

 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  z programu nauczania danej klasy,  b) rozwiązuje 
także zadania wykraczające poza program nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe; c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności 
związanych z językiem niemieckim (konkursy przedmiotowe).  
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie; b) sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się 
obowiązującą terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.  
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie (około 75%)  b) 
poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 
nauczyciela, c) stosuje podstawowe pojęcia , wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne błędy stylis tyczne;  
 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), 
rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami; b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności; c) posiada przeciętny zasób słownictwa i klarowność wypowiedzi.  
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i 
umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości   c) posiada nieporadny 
styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli. 
 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim  elementarnym stopniu trudności; c) nie skorzystał z 
pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.  
 
Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Na każdej lekcji uczeń może być sprawdzony z wiadomości i umiejętności zdobytych  na 3 ostatnich lekcjach. 
Oprócz ocen, uczeń może otrzymać plus (+) lub minus (-) za aktywność, przygotowanie do lekcji lub wykonanie zadania domowego. Za każde trzy plusy 
otrzymuje się ocenę bardzo dobrą, za każde trzy minusy otrzymuje się ocenę niedostateczną.  
Ocenie bieżącej podlegają (wymienione wg ważności):  

 sprawdziany/testy - zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową, obejmuje materiał działu (waga 0,5)  

 odpowiedzi pisemne/kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane) – obejmują materiał  trzech ostatnich tematów (waga 0,3) 

 krótkie i dłuższe formy pisemne (pocztówka, notatka, krótki list nieformalny/e-mail, dialog, etc.) (waga 0,3) 

 odpowiedzi ustne (przygotowane i spontaniczne) (waga 0,3) 

  aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 0,2) 

  prace dodatkowe ( projekty indywidualne i grupowe) (waga 0,2 lub wyższa w zależności od rodzaju projektu)  

  prace domowe (systematycznie)  (waga 0,2) 

  przygotowanie ucznia do zajęć (w tym wyposażenie w niezbędne i uzgodnione wcześniej pomoce)  

 praca na lekcji  
 

Prawa ucznia:  
 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i  jednej oceny ( innej niż niedostateczna)w ciągu semestru w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela.  
Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji dwa nieprzygotowania do lekcji w ciągu każdego semestru. Każde nieusprawiedliwione i nie zgłoszone wcześniej 
nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie obejmuje także brak zeszytu/ćwiczeń z pracą domową. 
Obowiązki ucznia: 
Uczeń nieobecny  na sprawdzianie pisemnym ma obowiązek napisać go w terminie  2 tygodni od czasu powrotu na zajęcia. 
Na każdą lekcję uczeń przynosi: podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy. 
Uczeń uzupełnia braki wynikające z nieobecności na lekcjach języka obcego. 
Nie można zgłosić nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów/kartkówek. 
Kartkówki nie podlegają poprawie.  
Zasady oceniania testów: 
 

 
% z uzyskanych 
 punktów 
 

Ocena 
pełna   nazwa skrót symbol 

0-29 niedostateczny ndst 1 
30-49 dopuszczający dop 2 
50-69 dostateczny dst 3 
70-85 dobry db 4 
86- 97 bardzo dobry bdb 5 

98-100 i ½ zad. dodatkowego celujący cel 6 
 
 
 UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI jest oceniony zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, bądź opinii PPP. 
 
Podpis ucznia                                                                                                                                                    Podpis rodzica 


