
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO nr2 

 
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania w gimnazjum.  

 

1. Formy oceniania :  

- prace klasowe ( testy, sprawdziany całogodzinne )  

- kartkówki lub odpowiedzi ustne  

- wypowiedzi ustne ( dialogi lub monologi na dany temat – spontaniczne, przygotowane w 

domu lub na lekcji )  

- prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie  

- wypracowania pisemne  

- zadania domowe  

- aktywność 

  

Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych, lecz ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w dalszej 

kolejności z kartkówek i odpowiedzi ustnych.  

 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie 

do zajęć, oraz dwa razy brak zadania ( w przypadku jednej godziny tygodniowo – jeden raz ).  

 

Obowiązująceprzeliczenie procentowe na stopnie : 

  

niedostateczny:             0% -25% 

minus  dopuszczający  26% -31% 

dopuszczający :           32% - 37 % 

plus dopuszczający:     38%-43% 

minus dostateczny     :  44% - 50% 

dostateczny:                 51%-57% 

plus dostateczny:          58%-64% 

minus dobry:                65%-71% 

dobry:                          72% - 78 % 

plus dobry:                   79%-84% 

minus bardzo dobry:     85%-90% 

bardzo dobry:               91%% -  100 %  

 

Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, noszenie 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń.  

 

2. System motywacyjny ( czynniki wpływające na podniesienie oceny śródrocznej i 

rocznej ) : 

- wykonywanie dodatkowych zadań 

- szczególna aktywność na lekcji 

- osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 

3. Zasady poprawiania stopni :  

Uczeń ma prawo poprawić  raz w semestrze ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego 

( całogodzinnego ). Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w terminie i formie ustalonej przez 



nauczyciela. Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w 

celu podwyższenia stopnia.  

 

4. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych :  

Prace klasowe ( całogodzinne ) udostępnianie są na prośbę rodziców w obecności nauczyciela 

danego przedmiotu w trakcie jego dyżuru konsultacyjnego lub po indywidualnym ustaleniu.  


