
Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej 

 

 

Cele oceniania:  

 

1. Poinformowanie ucznia o jego poziomie osiągnięć edukacyjnych.  

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

3. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

uzdolnieniach ucznia.  

4. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

 

1. Sprawdziany – trwają 45 min; poprzedzone są lekcją powtórzeniową i zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Testują gramatykę i leksykę, sprawność czytania ze zrozumieniem i inne sprawności 

językowe. 

2. Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, trwające 10-15 min (mogą być 

zapowiedziane lub nie zapowiedziane) 

3. Wypowiedź ustna: 

a. dialogi w parach 

b. prezentacja 

c. kilkuzdaniowa lub dłuższa wypowiedź 

4. Prace domowe 

5. Rzetelność i estetyka prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń 

6. Projekt indywidualny lub grupowy 

7. Aktywność pozalekcyjna, prace dodatkowe, udział w konkursach z języka niemieckiego 

8. Aktywność na lekcji  - uczeń za aktywność podczas lekcji otrzymuje „+”. Za zebranie 3 „+” uczeń 

otrzymuje ocenę bdb o wadze 1. Aktywność oceniana jest na bieżąco.  

 

Procentowa skala ocen prac pisemnych (testów) 

 

95% - 100%  - celujący 

84% - 94% - bardzo dobry 

68% - 83% - dobry 

50% - 67% - dostateczny 

34% - 49% - dopuszczający 

poniżej 33% - niedostateczny 

 



Każdy uczeń zobowiązany jest; 

– posiadać zeszyt, książkę i zeszyt ćwiczeń i nosić je na każde zajęcia 

– do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Notatki z lekcji, na których uczeń był nieobecny, powinny 

być uzupełnione najpóźniej tydzień po powrocie do szkoły (w przypadku dłuższej choroby). Jeżeli 

uczeń jest nieobecny na zajęciach z innych przyczyn niż choroba (termin krótki), uzupełnia zeszyt, 

ćwiczenia na bieżąco i jest przygotowany do kolejnych zajęć 

– napisać zaległe testy i kartkówki do dwóch tygodni po powrocie po chorobie (w przypadku 

nieobecności nauczyciel wpisuje nb w miejscu oceny z kartkówki lub sprawdzianu). Po dwóch 

tygodniach jeżeli uczeń nie napisze zaległej pracy, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę 

niedostateczną. 

– uczniowie będący w szkole, a są zwolnieni z lekcji na apel lub konkurs zobowiązani są do 

uzupełnienia zeszytu i zadania na następną lekcję 

 

Każdy uczeń ma prawo do; 

– dwóch nieprzygotowań lub braków zadań w semestrze, zgłoszone nieprzygotowania nie obowiązują 

na zapowiedzianych testach i kartkówkach. Nauczyciel zapisuje to w dzienniku używając symbolu 

„np.” 

– kolejne nieprzygotowanie oznacza już ocenę niedostateczną. 

– uczniowie bezpośrednio po chorobie mogą zgłosić dodatkowe nieprzygotowanie 

– poprawy oceny bieżącej (1, 2, 3) jeden raz w terminie do dwóch tygodni, zgodnie z wyznaczonym 

terminem. W przypadku poprawy sprawdzianu do średniej zaliczana jest ocena lepsza, natomiast w 

przypadku poprawy krótkiej kartkówki ze słówek lub zagadnień gramatycznych do średniej  

wliczane są obydwie oceny 

– zwracania się o dodatkową pomoc w nauce do nauczyciela w przypadku jakichkolwiek trudności 

– informacji o ocenie z testu/ kartkówki w ciągu 7 dni od napisania 

– poprawy oceny niedostatecznej z  pisemnego zadania domowego (np. listu, maila). W przypadku 

poprawy pierwszej oceny niedostatecznej do średniej wliczana jest tylko ocena poprawiona przy 

następnych poprawach do średniej wliczane są obie oceny. 

 

Średnia ważona – dokonuje wartościowania poszczególnych ocen według następującego schematu: 

 

waga 1 – oceny za: aktywność, przygotowanie do zajęć, bieżące prace domowe, proste prace dodatkowe (np. 

projekty z bieżących lekcji), prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń 

waga 2 – oceny za prace domowe obejmujące większy zakres materiału, kartkówki, odpowiedzi ustne, 

czytanie i tłumaczenie tekstu 

waga 3 – oceny za: sprawdziany i ich poprawy, zajęcie 1-3 miejsca lub wyróżnienia w konkursie 

przedmiotowym 

 

Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z I i II 

półrocza wg wzoru: (średnia ważona z I półrocza + średnia ważona z II półrocza). 


