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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

1. Przedmiot: Język niemiecki 

2. Etap edukacyjny: Gimnazjum 

3. Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Wójcik, Julita Góralska-Godek 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne: 

Ocenę semestralną/roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku, jest 

ona średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia. 

OCENA CELUJĄCA: 

a) dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne wykraczające 

poza nakreślone ramy 

b) potrafi budować zdania złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym 

c) posiada bogaty zasób słownictwa wykraczający poza tematykę określoną w rozkładach 

d) potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów wykraczających poza 

materiał kursowy 

e) potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy, zachowując przy tym dużą 

dokładność językową i bogactwo leksykalne znacznie wykraczające poza ramy 

nakreślone przez rozkład materiału 

f) potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w dłuższych autentycznych 

tekstach, takich jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu 

g) potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, słownictwo i własne 

przemyślenia na tematy różne, nawet wykraczające poza tematykę omawianą na 

zajęciach szkolnych 

h) wykazuje duża dozę myślenia twórczego 

OCENA BARDZO DOBRA  

a) dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie 

materiału 

b) potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym 

c) posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału 
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d) potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów opartych na materiale kursowym 

e) potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość oraz przeprowadzić wywiad z inną osobą 

f) potrafi mówić płynnie i bez zawahań na tematy określone w rozkładzie materiału 

g) potrafić czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach     

i niezbyt trudnych tekstach autentycznych 

h) potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i słownictwo na 

tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału 

OCENA DOBRA: 

a) dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone               

w rozkładzie materiału 

b) potrafi budować w większości wypadków spójne zdania na ogół poprawne pod 

względem gramatycznym i logicznym 

c) posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie 

materiału  

d) potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

e) przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość lub zadać pytania stosowane w 

wywiadach 

f) rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku i znaleźć w nich 

większość potrzebnych informacji 

g) próbuje użytkowe, takie jak: list, pocztówka, krótka notatka czy opis  

OCENA DOSTATECZNA: 

a) poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w 

rozkładnie materiału 

b) nie zawsze potrafi budować spójne zdania – na ogół są one bardzo krótkie i proste, często 

poprawia błędy gramatyczne i logiczne 

c) na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie – 

niewiele o charakterze bardziej złożonym czy abstrakcyjnym 

d) potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów  
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e) czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie 

lub odpowiedź na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy 

f) naprowadzony pytaniami pomocniczymi, z pomocą nauczyciela lub kolegów w klasie 

rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku, ale potrafi znaleźć tylko 

niektóre z potrzebnych informacji. 

g) potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 

a) opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału 

b) potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością błędów gramatycznych i 

logicznych 

c) dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

d) rzadko potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

e) czasami potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub 

odpowiedzieć na pytania innych, ale z trudnościami. 

f) z pomocą nauczyciela, bardzo ogólnie rozumie sens przeczytanego tekstu lub innej 

informacji w podręczniku, ale nie potrafi z nich wyodrębnić szczegółowych informacji 

g) próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

a) nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie 

materiału  

b) nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela 

c) nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów ani rozmów  

d) nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości, zadać sensownego pytania, ani 

odpowiedzieć na pytania innych osób 

e) nawet z pomocą nauczyciela nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie potrafi z niego 

wyodrębnić żadnych informacji 

f) nawet nie próbuje pisać zadań otwartych 

g) najczęściej nie odrabia prac domowych 
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Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej zostanie uwzględniona również postawa 

ucznia na lekcji, jego aktywność, umiejętność pracy w grupie oraz gotowość do wykonywania 

zadań dodatkowych.  

Uczeń/ uczennica, który/-a przystąpi w klasie V lub VI do egzaminu Instytutu Goethego „Fit in 

Deutsch 1” i zda go co najmniej na ocenę dobrą, może uzyskać na koniec roku szkolnego ocenę 

o jeden stopień wyższą niż wskazuje na to średnia ważona uzyskana z ocen cząstkowych. 

 

6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen za 

poszczególne formy aktywności. 

Oceny podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia. Każdy uczeń 

powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 8 ocen. 

Forma aktywności Przewidywana liczba ocen 

 w semestrze 

Waga oceny 

Sprawdzian typu A Max.1 5 

Sprawdzian typu B Max. 3 5 

Sprawdzian typu C Min.2 3 

Odpowiedź ustna Min.1 3 

Praca domowa Min.2 2 

Czytanie i tłumaczenie tekstu Min.1 3 

Wypowiedź pisemna Min.1 4 

Aktywność na lekcji Min.1 3 

Projekt edukacyjny Max.1 5 

Zeszyt ćwiczeń Max.1 3 

Piosenka Max.2 2 

Prace dodatkowe (plansze, 

albumy, prezentacje) 

Max.4 3 

Przygotowanie do egzaminów/ 

konkursów 

Max.2 5 

 

Kryteria ocen poszczególnych form aktywności: 

Cząstkowe oceny z prac pisemnych wystawia się wg poniższej skali: 

1 - 30% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna 

31 – 35% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca – 

36 – 42% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca  
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43– 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca + 

50 – 55% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna – 

56 – 62% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna  

63 – 69% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna + 

70 – 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry - 

76 – 82% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry  

83 – 88% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry + 

89 – 91% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra – 

92 – 95% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra  

96 – 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra + 

98 – 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celująca 

 

S-Średnia ważona uzyskana ze wszystkich ocen cząstkowych w semestrze decyduje o ocenie 

semestralnej i rocznej. Przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel uwzględnia ocenę semestralną. 

ŚREDNIA WAŻONA(S) 

1˂= S˂ 1,6 – ndst 

1,6˂= S˂ 2,6 – dop 

2,6˂= S˂ 3,6 – dst 

3,6 ˂= S˂ 4,6 – db 

4,6˂= S˂ 5,3 – bdb 

5,3˂= S˂ 6 - cel 

 

7. Warunki uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane 

Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie zgadzają się z oceną wystawioną przez 

nauczyciela języka niemieckiego, mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny wystawionej 
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na semestr/koniec roku o jeden stopień, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, 

jeśli uczeń spełnił następujące warunki: 

- posiada bardzo wysoką frekwencję na zajęciach, min.90%; 

- był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności         

(w razie choroby zaliczył je w ustalonym terminie); 

- systematycznie w ciągu całego semestru/roku szkolnego przygotowywał się do zajęć i był na 

nich aktywny; 

Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki, nauczyciel wyznacza termin testu obejmującego zakres 

wiadomości i umiejętności (z semestru lub roku) dla danej klasy/grupy. 

8. Postanowienia końcowe 

 Sprawdziany typu B są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i są 

one dla uczniów obowiązkowe. Nauczyciel informuje klasę o zakresie sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości. 

 Sprawdziany typu C (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. 

 O rocznym lub semestralnym badaniu wyników uczniowie powiadamiani są z co 

najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie typu A lub B jest zobowiązany napisać go w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

 Ocenę ze sprawdzianu można poprawiać tylko jeden raz. Przy wystawianiu oceny 

semestralnej i końcoworocznej brane pod uwagę są obie oceny cząstkowe. 

 Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie 

być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły. 

 Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygoto-

wania do lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed! rozpoczęciem lekcji). Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak podręcznika, brak 

ćwiczeniówki, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji). 

 Po wykorzystaniu dwóch nieprzygotowań w semestrze, za każde kolejne uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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