PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK NIEMIECKI
NAUCZYCIEL: ALEKSANDRA PACZOS

Uczeń oceniany jest w następujących obszarach:







Znajomość słownictwa i struktur;
Znajomość zasad gramatycznych;
Umiejętność rozumienia ze słuchu;
Umiejętność czytania globalnego i selektywnego;
Umiejętność mówienia;
Umiejętność pisania;

Formy sprawdzające umiejętności i wiedzę uczniów:









Sprawdziany/testy;
Kartkówki;
Odpowiedzi ustne;
Zadania domowe;
Praca indywidualna, w grupie i aktywność na lekcji;
Czytanie;
Udział w konkursach;
Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;

Kryteria i zasady oceniania uczniów:
 Uczeń powinien być przygotowany z bieżącego materiału obejmującego 3
ostatnie jednostki lekcyjne;
 Kartkówka może obejmować trzy ostatnie jednostki lekcyjne, może być
niezapowiedziana, a poprawie podlega tylko ocena niedostateczna;
 Uczeń może otrzymać z kartkówki maksymalnie ocenę bdb+;
 Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, ma obowiązek napisania jej w
wyznaczonym miejscu i terminie przez nauczyciela;
 Sprawdziany są zawsze poprzedzone gruntownym powtórzeniem
wiadomości z całego rozdziału;
 Jeśli uczeń był nieobecny w trakcie pisania sprawdzianu ma on 2
tygodnie na napisanie go w terminie ustalonym razem z nauczycielem;
 Nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem oraz
wpisuje informacje do dziennika elektronicznego;
 Uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu, na którym był nieobecny
inaczej otrzyma ocenę niedostateczną;
 Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu na ocenę wyższą;

 Uczeń może otrzymać cząstkową ocenę + oraz -. 5 plusów (+) skutkuje
otrzymaniem oceny bardzo dobrej. 5 minusów (-) skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej;
 Uczeń ma obowiązek na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz
zapisywać rozwiązania zadań w zeszycie ćwiczeń. Wszelkie braki należy
niezwłocznie uzupełnić;
 Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu
ćwiczeń oraz książki;
 Za brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub
książki uczeń otrzymuje minus;
 Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań zgodnych z opinią
lub orzeczeniem poradni;
 Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,
nie dotyczy to lekcji na których zaplanowany był sprawdzian, kartkówka
lub powtórzenie materiału z działu;
 Ocena z pierwszego semestru jest brana pod uwagę przy ocenie rocznej;
 Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych;
 Sprawdziany, testy oraz kartkówki są udostępniane uczniom do wglądu,
a następnie przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego;
Procentowa skala oceniania dla sprawdzianów/ testów i kartkówek:
Celujący 100% i/lub zadanie dodatkowe
Bardzo dobry 99-90%
Dobry 89-70%
Dostateczny 69-50%
Dopuszczający 49-30%
Niedostateczny 29 i mniej %
*Uczeń, który otrzyma ocenę celującą za semestr musi spełniać następujące
kryteria:
 Otrzymał przynajmniej 2 oceny celujące ze sprawdzianu na
semestr;
 Brał udział w konkursach;
 Wykazywał się szczególnymi umiejętnościami językowymi
podczas zajęć lekcyjnych.

