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PSO   

JĘZYK NIEMIECKI 

I. Kontrakt z uczniami: 
 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pso formy aktywności ucznia.  
3. Prace klasowe są obowiązkowe.  
4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie do szkoły w 

terminie ustalonym z nauczycielem. 
5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, kartkówki i pracy domowej na zasadach i w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 
6. Pracę klasową uczeń może poprawiać w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż do 

dnia przeprowadzenia pracy klasowej z kolejnego działu. 
7. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę zarówno oceny uzyskane 

przez ucznia w pierwszym terminie, jak i z poprawy.  
8. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  
9. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  
10. Nauczyciel daje uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając, przynajmniej 2 razy w 

semestrze, prace nadobowiązkowe.  
11. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac 

klasowych oraz zapowiedzianym kartkówek). 
12. Jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się także brak zeszytu, książki, ćwiczenia, pracy 

domowej, kserokopii z ćwiczeniami. 
13. Pisemne prace kontrolne (co najmniej 2 w semestrze) odbywają się po opracowaniu  każdego 

działu tematycznego. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i są poprzedzone lekcja powtórzeniową. 

14. Ocena i omówienie prac klasowych odbywa się w ciągu 2 tygodni od daty przeprowadzenia 
sprawdzianu. Uczeń ma obowiązek pisemnej poprawy błędów popełnionych w pracy klasowej.   

15. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości. W przypadku 
dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, termin nadrobienia zaległości uczeń ustala z 
nauczycielem. 

16. Na zajęciach oceniania jest również aktywność ucznia. Oceną cząstkową aktywności są uwagi w 
postaci „+” lub”-„ 

17.           „+” otrzymuje uczeń, który” 
1. wielokrotnie zgłasza się do odpowiedzi w ciągu lekcji, 
2. poprawnie wykonuje prace domowe oraz prace dodatkowe (są zadawane minimum 3 

razy w ciągu semestru) 
3. przygotowuje pomoce dydaktyczne( tabele, gazetki, plakaty..), 
4. poprawnie wykonuje ćwiczenia na lekcji. 

„-” otrzymuje uczeń, który: 
5. zapytany w czasie lekcji, kilkakrotnie nie potrafi udzielić odpowiedzi, 
6. nie posiada materiałów niezbędnych do pracy na lekcji, (podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, odbitka ksero..). 
 
Po otrzymaniu pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność na 
zajęciach. 
Po otrzymaniu trzech „-‘’ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
 
1. Ocenie podlegają: 

o prace kontrolne 
o odpowiedzi ustne 
o prace domowe 
o kartkówki 
o aktywność na lekcji 
o przygotowanie i realizacja projektu 
o prace wykonane podczas zajęć: plakaty, makiety, gazetki itp.. 
 

2. Podstawowym kryterium oceny jest zdolność komunikacji w  j. niemieckim. 
 

3. Pozostałe kryteria oceny z wypowiedzi ustnych i pisemnych to: 
 
 

o poprawność wypowiedzi (fonetyczna, gramatyczna) 
o płynność wypowiedzi 
o umiejętność doboru środków wypowiedzi 

 
III. Formy aktywności 
 

Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum) 

Prace klasowe 2 

Kartkówki 2 

Mówienie 1 

Praca w grupach 1 

Aktywność na lekcji i w domu  1 (pięć plusów = bdb) 

Praca metodą projektu 1 

Prace domowe 1 
 
 IV. Kryteria oceniania  
 
Praca pisemna:  
 

Poniżej 44%- ocena niedostateczna 
45%- 59%- ocena dopuszczająca 
60%- 74%- ocena dostateczna 
75%- 89%- ocena dobra 
90%- 100%- ocena bardzo dobra 

      powyżej 100%- ocena celująca 
 
V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej 

 
- nie ma możliwości poprawy ocen na tydzień przed terminem klasyfikacji 
- przy wystawianiu oceny na koniec semestru/roku, brane są pod uwagę zarówno oceny uzyskane w 
pierwszym terminie, jak i z poprawy 
-  Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych 
obszarów aktywności według następującej kolejności: 
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• prace klasowe  
• sprawdziany  
• odpowiedzi  
• prace domowe  
• prace dodatkowe 
• aktywność na lekcji 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 
• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
• uzyskuje oceny celujące z prac klasowych, sprawdzianów i prac domowych, 
• systematycznie wykonuje prace nadobowiązkowe 
• polecenia nauczyciela wypełnia zawsze systematycznie i sumiennie, prezentując wzorowy 

stosunek do przedmiotu, 
• uczestniczy i zdobywa nagrody w konkursach przedmiotowych w szkole lub poza szkołą oraz 

wykazuje się umiejętnościami ponadprogramowymi 
 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 
a. nauczyciel - uczeń  
• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  
• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;  
b. nauczyciel - rodzic 
• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w 

nauce dziecka;  
 

VII. Wymagania na poszczególne oceny 
 


