
Zasady oceniania z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Lutomiersku 

Obszary oceniania ucznia 

- znajomość słownictwa 

- umiejętność pisania, czytania, wymowa 

- znajomość struktur gramatycznych 

- umiejętność właściwego reagowania na pytania i polecenia nauczyciela 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia oraz kryteria zaliczenia. 

Test. 

- test po każdym ukończonym dziale (czas trwania 45 min.;  termin testu ustalany jest 

przynajmniej tydzień wcześniej) 

- test zawsze poprzedzony jest powtórzeniem 

- jeśli kogoś nie było z przyczyn losowych na teście to musi go zaliczyć w terminie ustalonym 

z nauczycielem ( w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły). 

- test mogą poprawiać uczniowie, dla których ocena nie jest satysfakcjonująca 

- uczeń może poprawiać test tylko jeden raz 

- rodzice/opiekunowie ucznia otrzymują test do wglądu i po złożonym podpisie test wraca do 

nauczyciela 

Kartkówka. 

- w ciągu każdego półrocza przewidywane są kartkówki 

- czas trwania- 15 min. 

- zawierają materiał z ostatniej lekcji 

- kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie można ich poprawiać 

Odpowiedzi ustne. 

- w  zależności od tematyki może to być: dialog, odgrywanie ról, opis np.:  osoby, ilustracji, 

krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka itp. 

Aktywność na lekcji. 

- oceniana jest na koniec lekcji 

- aktywny uczeń otrzymuje plusy( 4 plusy ocena bdb) 



Czytanie 

- uczeń umie przeczytać podany fragment tekstu i udzielić prawidłowej odpowiedzi na 

pytania 

Prace dodatkowe 

- mogą to być prace pisemne, plakaty, prezentacje mutlimedialne itp. 

Prace domowe. 

- uczeń w jednym półroczu może 2 razy zgłosić( niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć) brak 

pracy domowej/nieprzygotowanie do zajęć. 

- prace domowe zadawane są wg potrzeb 

 

Prowadzenie zeszytu i posiadanie książki jest obowiązkowe. 

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ( prace klasowe, kartkówki) ocenę: 

dopuszczającą –      30%- 49% 

dostateczną -           50% - 69% 

dobrą            -           70%- 89% 

bardzo dobrą -         90%- 97% 

celującą-                   98%- 100% 

W ocenianiu uczniów z trudnościami w uczeniu się i z dysfunkcjami uwzględnione zostaną 

zalecenia poradni 

Nauka zdalna 

Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w dzienniku Librus lub 

w aplikacji MTeams. 

1. Każdy uczeń będzie informowany, które prace zadane na dany tydzień będą przez 

nauczyciela oceniane i w jaki sposób( np. plus, minus, ocena - w kategorii praca zdalna). 

 2. Uczniowie są zobowiązani przesłać wymagane prace na adres gmail nauczyciela w 

nieprzekraczanym terminie podanym w tygodniowym harmonogr.amie pracy. 

 3. Nauczyciel po sprawdzeniu pracy prześle poprzez dziennik elektroniczny Librus lub 

pocztę elektroniczną informację zwrotną dla ucznia  wraz z otrzymaną oceną. 

 4. Uczeń, który nie może w wyznaczonym terminie przesłać pracy, informuje o tym 

nauczyciela i ustalony zostaje nowy termin. 



 5. Brak przesłania przez ucznia pracy, bez wcześniejszego poinformowania nauczyciela o 

niemożności przesłania jej, skutkuje oceną niedostateczną lub minusem, w zależności od 

rodzaju zadania. 

6. Uczeń, który chce poprawić ocenę, może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach po 

uzgodnieniu z nauczycielem. Wówczas uczeń może dosłać zaległą pracę i otrzymać ocenę 

przewidzianą za dane zadanie. 

7. W sytuacji prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komunikatorów typy MTeams, uczeń 

może otrzymać ocenę za aktywność w trakcie zajęć. 

 II. Metody i formy oceniania. 

1. Pisemne: prace pisemne(opowiadania, testy, karty pracy) 

 2. Prace samodzielne uczniów, projekty, prezentacje 

3. Zadania gramatyczne, zadania ze słownictwa 

4. Prace wykonane w grupach 

 5. Prace nieobowiązkowe, dodatkowe 

 

 

 

  


