
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MORDARCE 

                                                               (dla klasy VII) 

Kształcone na przedmiocie umiejętności: 

1. Mówienie. 

2. Słuchanie ze zrozumieniem. 

3. Czytanie ze zrozumieniem. 

4 Pisanie. 

      5.Znajomość słownictwa. 

 6. Praktyczna znajomość i wykorzystanie gramatyki. 

      7. Wymowa i intonacja właściwa dla języka niemieckiego 

Celem lekcji języka obcego jest przygotowanie ucznia do komunikacji w różnych sytuacjach życia 

codziennego typowych dla kontaktów z rodzimymi użytkownikami tego języka, mieszkańcami 

krajów niemieckojęzycznych. Uczeń jako odbiorca powinien rozumieć język mówiony i pisany, 

jako nadawca powinien mówić i pisać wypowiedzi odpowiednie do stanu posiadanej przez niego 

wiedzy. 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocena dopuszczająca: 
 

- Znajomość teoretyczna reguł gramatycznych z podaniem trzech przykładów 

podanych na zajęciach. 

- Znajomość podstawowego słownictwa z materiału przerobionego na lekcjach.                       

- Uczeń czasami niepoprawnie używa słownictwa koniecznego w codziennej 

komunikacji. Potrafi budować niespójne zdania. 

- Tłumaczenie całkowite lub częściowe z pomocą nauczyciela prostych wyrażeń i 

zdań 

z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. 

- Na miarę możliwości ucznia regularny i aktywny udział w lekcjach 

- Regularne odrabianie zadań domowych. 

Ocena dostateczna: 
 

- Umiejętność samodzielnego tworzenia prostych konstrukcji gramatycznych do 

poznanej reguły w oparciu o poznane przykłady. 

- Umiejętność odtwarzania z pamięci prostych przykładów w mowie. 

- Umiejętność samodzielnego tłumaczenia prostych zdań na język niemiecki i 

odwrotnie. 

- Umiejętność samodzielnego tworzenia krótkich, logicznie spójnych wypowiedzi 

na określony temat z zauważalnymi błędami zarówno w mowie jak i w piśmie. 

- Potrafi zrozumieć selektywnie potrzebne informacje w rozmowach i tekstach 

czytanych. 

Ocena dobra: 
 

 



- Umiejętność samodzielnego tworzenia konstrukcji zaawansowanej przynajmniej w 

takim 

stopniu jak na zajęciach. 

- Samodzielne tworzenie prostych konstrukcji w mowie. 

- Samodzielne tłumaczenie zdań na język niemiecki i odwrotnie. 

-Umiejętność samodzielnego tworzenia logicznie spójnych, bogatych i 

różnorodnych 

gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi na określony temat popełniając niekiedy 

zauważalne błędy. 

- Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach. 

 

Ocena bardzo dobra 
 

- Umiejętność samodzielnego tworzenia zaawansowanych i skomplikowanych 

konstrukcji 

w mowie i piśmie. 

- Swoboda wypowiedzi pisemnych i ustnych. Stosuje szeroki zakres słownictwa 

odpowiedni do zadania. 

- Potrafi mówić spójnie i bez wahania popełniając niewiele błędów. 

- W pełni potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i 

rozmowach. 

Ocena celująca: 
 

- Przynajmniej dobra znajomość materiału gramatycznego i leksykalnego 

wykraczającego poza program nauczania realizowanego na zajęciach . 

- Szczególne zainteresowanie ucznia przejawiające się w samodzielnej pracy z 

językiem 

i osiąganych sukcesach, np. w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 

lub ogólnopolskim. 

 

Ocena niedostateczna: 
 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

 

- Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym 

stopniu trudności. 

- Nie wykazuje zainteresowania nauką. 

- Nie wykonuje prac domowych. 

- Zwykle jest nieprzygotowany do lekcji. 

- Nie potrafi lub nie chce skorzystać ze wskazówek nauczyciela i pomocy przez 

niego wskazanych. 

- Odmawia współpracy. 

 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY 

 

W trakcie roku szkolnego umiejętności i wiadomości ucznia są sprawdzane w formie: 

 ustnych sprawdzianów ( reakcje językowe i dialogi ) 



 testów gramatyczno- leksykalnych 

 testów czytania ze zrozumieniem 

 pisemnych kartkówek ze znajomości słownictwa 

 ustnego sprawdzenia znajomości słownictwa 

 testów słuchania ze zrozumieniem 

 pisemnych zadań domowych 

 

 ustnych odpowiedzi ( w tym: opanowanie tekstów wierszy i piosenek ) 

Oceniane są także prace grupowe i partnerskie- projekty sprawdzające znajomość treści 

realioznawczych i kulturoznawczych dotyczących krajów niemieckojęzycznych i sytuacji dnia 

codziennego. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie 

do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, grama 

tycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wy ma gań 

ogólnych w zakresie następujących tematów: 
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1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i 

emocje, umiejętności i zainteresowania ) 

2) miejsce zamieszkania (dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe); 

3) edukacja(szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie 

szkoły); 

4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy); 

5) życie prywatne( rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 

czasu,formy spędzania czasu, urodziny, święta); 



6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich ceny, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze korzystanie z usług); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 

wycieczki); 

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu); 

11) zdrowie (np.  samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie,); 

12) świat przyrody (np. pogoda, pory roku rośliny i zwierzęta, krajobraz); 

 

 

 

BIEŻĄCE OCENIANIE 

 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH 

 

ocena TESTY KARTKÓWKI 

Celujący* 100%               - 

+ bardzo dobry 97%-99%               - 

bardzo dobry 94% - 96%       90% - 100% 

- bardzo dobry 90%-93%               - 

 + dobry 86% - 89%       86% - 89% 

dobry  81% - 85%       76% - 85% 

- dobry 76%-80%                - 

+ dostateczny 70% - 75%       70% - 75% 

dostateczny 60% - 69%        50% - 69% 

- dostateczny 50% - 59%                - 

dopuszczający 30% - 49%        30% - 49% 

niedostateczny poniżej 30%       poniżej 30% 

 

 

 

*Nie można otrzymać oceny celującej za kartkówki. 

 

Dla stopni 3,4,5 dopuszcza się stosowanie znaków plus lub minus. Ocena   wyrażona cyfrą 

wspomagana jest komentarzem słownym lub pisemnym nauczyciela. 

 

Procedura tworzenia oceny śródrocznej i rocznej. 

 

Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę 

i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym półroczu.  

Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen. Największą wagę mają stopnie z 



prac pisemnych - testów, kartkówek oraz odpowiedzi ustnych. Nauczyciel uwzględnia także 

systematyczność pracy oraz zdolności ucznia. Ocena na pierwsze półrocze jest brana pod uwagę 

przy wystawianiu oceny rocznej. 

Warunki poprawy przewidywanej oceny 

 

Uczeń ma możliwość poprawy przewidywanej oceny, jeśli średnia z prac pisemnych i 

odpowiedzi ustnych nie jest niższa o więcej niż 0,5 od oceny, którą uczeń chce osiągnąć (np. 

jeśli uczeń chce osiągnąć ocenę dobrą to średnia ocen z prac pisemnych i odpowiedzi 

ustnych musi wynosić przynajmniej 3,5) 

Uczeń nie ma możliwości poprawy przewidywanej oceny, jeśli nie wykazywał chęci 

poprawy ocen cząstkowych w danym półroczu. 

 

 

 Sposoby podziału uczniów na grupy zaawansowania językowego. 

 

Zajęcia z języka niemieckiego odbywają  się w grupach językowych o zbliżonym poziomie 

zaawansowania językowego uczniów. W klasach drugich i trzecich przeprowadzane są testy 

diagnozujące na końcu lub na początku roku szkolnego. Sprawdzają one wiedzę leksykalno-

gramatyczną. W klasie pierwszej gimnazjum nie ma możliwości przeprowadzenia takiego testu na 

początku roku szkolnego, gdyż uczniowie nie mieli wcześniej kontaktu z tym językiem. W związku 

z tym pierwszoklasiści są podzieleni według wyników testu diagnozującego z j. angielskiego. Test 

poziomujący z j. niemieckiego przeprowadza się u nich na końcu pierwszego lub początku drugiego 

półrocza.  Uczniowie, którzy napiszą test na poziomie minimum 70% kwalifikowani są do grupy o 

wyższym poziomie zaawansowania. Pozostali kwalifikowani są do grupy o niższym poziomie 

zaawansowania. Przy podziale na grupy brane są również pod uwagę oceny roczne z poprzedniego 

etapu edukacyjnego oraz indywidualne zdolności językowe uczniów. Dopuszcza się możliwość 

obniżenia progu kwalifikacyjnego do grupy o wyższym poziomie zaawansowania. W sytuacjach 

problemowych przeprowadza się dodatkowe ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. 

 

  W trakcie etapu uczeń ma możliwość zmiany grupy w zależności od uzyskiwanych ocen z 

wiadomości i umiejętności. Pod koniec I półrocza i roku szkolnego uczniowie piszą test 

diagnozujący, który również może wpłynąć na zmianę grupy. Dopuszcza się zmianę grupy po 

pierwszym półroczu lub na koniec roku szkolnego. 

Uczeń może przejść do grupy o wyższym poziomie zaawansowania jeśli: 

- otrzymuje z bieżącego oceniania oceny dobre i bardzo dobre 

- otrzymał na I półrocze lub koniec roku szkolnego ocenę co najmniej dobrą 

- uzyskał dobry(minimum 70%) wynik na teście diagnozującym 

- pracuje systematycznie na miarę swoich możliwości 

Uczeń może przejść do grupy o niższym poziomie zaawansowania jeśli: 

- otrzymuje z bieżącego oceniania oceny dopuszczające i niedostateczne 

- otrzymał na I półrocze lub koniec roku szkolnego ocenę dopuszczającą 

- osiągnął słaby(poniżej 50%) wynik z testu diagnozującego 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości 

 

W każdym przypadku przy zmianie grupy brana jest pod uwagę opinia rodzica, ale ostateczną 

decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

 

 

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami 



Nauczyciel uwzględnia trudności uczniów wynikające z dysleksji rozwojowej i stosuje się do 

zaleceń zawartych w opinii, orzeczeniu poradni pedagogiczno-psychologicznej. Za punkt wyjścia 

przyjmuje się dostosowanie programu nauczania (w przypadku uczniów z orzeczeniem) oraz 

wymagań i kryteriów oceniania do możliwości ucznia. W związku z powyższym nauczyciel może 

m. in. 

- wydłużyć czas pisania sprawdzianu, 

- zastąpić niektóre sprawdziany pisemne indywidualnymi sprawdzianami ustnymi 

- stosować zwiększony margines tolerancji w zakresie oceny prac pisemnych 

- przygotować zadania o obniżonym stopniu trudności, 

- dać więcej czasu na opanowanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych 

- oceniać wkład pracy i zaangażowanie ucznia bardziej niż efekty 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Nauczyciel ma prawo sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w formie pisemnej oraz 

ustnej na każdej lekcji. 

2. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika. 

3. Testy są obowiązkowe - w przypadku nieobecności uczeń pisze pracę na lekcji następnej, a w 

przypadku dłuższej nieobecności, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym 

niż 2 tygodnie. 

4. Testy sprawdzające zapowiadane są tydzień wcześniej i poprzedzane są lekcją powtórzeniową. 

Podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Zgłoszenie nie przygotowania nie 

zwalnia ucznia od ich pisania. 

5. Kartkówki obejmujące zagadnienia z 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

6. W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom   

 prace pisemne. 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela i pozostają do 

wglądu uczniów i rodziców. 

8. Uczeń, który otrzymał z testu ocenę niedostateczną ma prawo ją poprawić w terminie 2 tygodni, 

po uprzednim zgłoszeniu do nauczyciela. Raz w półroczu uczeń może poprawić każdą inną ocenę. 

9. Uczeń może poprawić każdą ocenę z odpowiedzi ustnej lub kartkówki w terminie 1 tygodnia od 

daty jej otrzymania. Formą poprawy jest odpowiedź ustna z tego samego zakresu materiału. 

10.Uczeń, który nie poprawił oceny w ustalonym terminie, traci prawo do następnych poprawek. 

11. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje przez cały rok. Ocena śródroczna i roczna nie jest 

średnia arytmetyczną ocen cząstkowych. Największą wagę mają oceny z prac pisemnych( testy, 

kartkówki) oraz odpowiedzi ustnych. 

12. Ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. 

13. Uczeń ma obowiązek odrabiania zadań domowych w ćwiczeniach, zeszycie lub na kartkach. 

Brak pracy domowej może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 

14. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy. 

15. Brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego  może być podstawą do wpisania negatywnej uwagi 

do zeszytu wychowawcy, co w konsekwencji może spowodować obniżenie oceny z zachowania. 

16. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we 

własnym zakresie - uzupełnić zapisy w zeszycie przedmiotowym, ćwiczeniach i pracach 



domowych. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy 

ustalić z nauczycielem. 

17. Uczeń raz w półroczu może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej i wykorzystuje tzw. „ 

KROPKĘ”. Jeżeli uczeń nie wykorzystał jej w pierwszym półroczu, nie przechodzi ona na drugie 

półrocze. Wyżej wymieniona „ KROPKA” nie zwalnia od zapowiedzianym kartkówek, czy 

sprawdzianów. 

18. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być zarówno pozytywna jak i negatywna w przypadku, 

gdy nie wykonuje on ćwiczeń ustnych czy pisemnych, nie uważa, czy dekoncentruje uwagę innych 

 

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: 
Głównym źródłem informacji jest dziennik lekcyjny, gdzie są zanotowane oceny.  Jeśli uczeń nie 

robi żadnych postępów, to jest to odnotowane w dzienniku danej klasy i w zeszycie ucznia, zaś w 

przypadkach szczególnych rodzic jest proszony do szkoły na rozmowę indywidualną ( za 

pośrednictwem wychowawcy klasowego ) . Ma on także możliwość rozmowy z nauczycielem w 

czasie zebrań z rodzicami. 

 

  


