
 

 

Przedmiotowy System 

Oceniania 

z języka niemieckiego 

dla klas 4-6  

obowiązujący w  

SP Bolechowice 

w roku szkolnym 2014/2015: 
 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych jest zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. Przedmiotowy system oceniania z języków 

obcych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Szkoły Podstawowej w 

Bolechowicach. 

 

 

 



 

 

I.  Ocenianie uczniów polega na: 

 

1. Systematycznym (bieżącym, półrocznym i rocznym obserwowaniu, kontrolowaniu i 

dokumentowaniu postępów w nauce z uwzględnieniem umiejętności); 

2. Określaniu poziomu osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych i możliwości 

ucznia; 

3. Uwzględnianiu przy ocenie ucznia następujących czynników: 

 

Czynniki zależne od ucznia Czynniki niezależne od ucznia 

Pracowitość 

Systematyczność 

Zainteresowania 

Postawa społeczna 

Obowiązkowość 

Sympatia dla nauczyciela 

Ambicje własne 

Poziom intelektualny 

Możliwości psychofizyczne 

Zdrowie 

Zdolności 

Odporność psychiczna 

Warunki domowe 

Ambicje rodziców 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: 

 

 wiadomości; 

 umiejętności; 

 wkład pracy, aktywność. 

 

3. Ocenianiu podlega: 

 

       - wymowa i pisownia 

- znajomość słownictwa 

- technika czytania 

- czytanie ze zrozumieniem 

- rozumienie ze słuchu 



 

 

- komunikacja językowa 

- umiejętność redagowania pisemnych form wypowiedzi obowiązujących na danym 

poziomie 

- opanowanie gramatyki 

- tłumaczenie tekstu 

- aktywność na lekcji 

- samodzielne stosowanie zdobytych wiadomości 

 

4. Formy i metody sprawdzania wiedzy: 

 

a) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji, 

dialog, argumentowanie, wnioskowanie, uzupełnianie i przekształcanie tekstów) 

obejmujące materiał z 3 jednostek lekcyjnych; 

b) prace pisemne w klasie (kartkówka- materiał z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, 

sprawdzian, praca klasowa, testy- obejmują tematykę całego działu, dyktanda, 

pisemne formy wypowiedzi- list, opowiadanie, opis); 

c) prace domowe; 

d) aktywność na lekcji; praca na lekcji; 

e) prace grupowe; 

f) prowadzenie zeszytu ćwiczeń; 

g) inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia; 

h) dodatkowe pozytywne oceny uzyskać można za udział i osiągnięcia w konkursach, 

olimpiadach, szkolnych przedstawieniach językowych itp. 

 

III. Uwagi 

 

1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia oraz 

inne materiały udostępnione przez nauczyciela. 

2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są 

obowiązkowe. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji maksymalnie 2 razy w semestrze 

(wyjątek stanowią dłuższe – powyżej 2 tygodni nieobecności, które rozpatrywane będą 

indywidualnie). 



 

 

3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć sprawdzian w ciągu 

dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. W ciągu dwóch tygodni od momentu oddania sprawdzianu uczeń może poprawić ocenę 

niedostateczną w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej 

lub sprawdzianu. 

7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

8. Każdy całogodzinny sprawdzian wiadomości obejmujący materiał większy niż trzy ostatnie 

lekcje musi być zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacja o nim 

zapisana w dzienniku lekcyjnym. 

9. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie 

prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie 

niedostatecznej. 

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

we własnym zakresie (zagadnienia omawiane na lekcji + praca domowa). Wyjątek stanowi 

przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. 

W przypadku dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność termin uzupełnienia braków należy 

ustalić z nauczycielem.  

11. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za brak zadania domowego, ma obowiązek 

uzupełnić je na następną lekcję. Dalszy brak zadania jest równoznaczny z kolejną oceną 

niedostateczną. 

12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

Przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny. 

13. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, przy czym 

najistotniejsze są oceny z prac klasowych/sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek, 

prac domowych oraz aktywności. 

14. Na koniec okresu nie ma możliwości tzw. „pytania na wyższą ocenę”. 

15. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców/ prawnych 

opiekunów nauczyciel uzasadni swoją decyzję. 

16. Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi wszystkie prace pisemne, które 

przechowywane są przez nauczyciela przez okres jednego roku. 

17. Ocena roczna jest oceną całościową, czyli uwzględniającą szczególne postępy w nauce i 

osiągnięcia kształconych umiejętności. 

 



 

 

IV. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami 

 

1. Na początku września nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z przedmiotowym 

systemem oceniania. 

2. Na prośbę ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego nauczyciel uzasadnia wystawioną 

ocenę. 

3. Konsultacje indywidualne rodziców/ opiekunów prawnych z nauczycielem odbywają 

się w czasie ogólnych zebrań szkolnych i podczas tzw. „Dyżurów na potrzeby ucznia i 

rodzica”. 

4. Podczas konsultacji lub wywiadówek nauczyciel przekazuje rodzicom/ prawnym 

opiekunom informacje o postępach ucznia w nauce. 

5. Rodzice mają możliwość wglądu do prac klasowych, sprawdzianów i testów ucznia. 

 

V. Obszary aktywności oceniane na lekcjach 

 

1. Przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu języka niemieckiego. 

2. Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych z zakresu języka niemieckiego. 

3. Wkład pracy własnej: pilność, sumienność, pracowitość, staranność, systematyczność. 

 

VI. Wiadomości, umiejętności oraz wymagania na ocenę szkolną 

 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: 

mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie oraz tzw. podsystemy języka, czyli 

gramatykę i słownictwo. 

Ocena śródroczna i roczna uwzględnia opanowanie wszystkich ww. sprawności językowych i 

podsystemów języka wymaganych na danym etapie nauczania, a także uwzględnia pracę 

ucznia na lekcjach. 

 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, 

pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, włożony wysiłek w wykonanie zadania, pracę w 

parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie tylko języka 

obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem 

zadania, pracę projektową w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces jego przygotowania, 

np. wykorzystanie źródeł, współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp. 



 

 

Ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny: 

 

Celujący: znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny, 

w zakresie niewykraczającym poza program. Wypowiadanie własnego zdania, opinii; 

uzasadnienie swojego zdania, rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy 

słownika; reagowanie w sytuacjach dnia codziennego w swobodny sposób. Bezbłędne 

opanowanie zasad pisowni. Twórcze rozwijanie własnych uzdolnień, praca systematyczna, 

aktywność na zajęciach, wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza 

obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego. Osiąganie sukcesów w szkolnych i 

pozaszkolnych konkursach. Prace pisemne zaliczane w terminie na oceny celujące. 

 

Bardzo dobry: bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie 

programu danej klasy. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy. 

Wypowiadanie własnego zdania, opinii, uzasadnienia na temat przeczytanego tekstu, 

oglądanego filmu, przerobionego zagadnienia tematycznego. Rozumienie tekstu czytanego i 

słyszanego przy minimalnym użyciu słownika. Dobra intonacja i ortografia. Prace pisemne 

zaliczane w terminie na oceny bardzo dobre. 

 

Dobry: nieznaczne błędy leksykalne i gramatyczne w zakresie programu nauczania w danej 

klasie. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy; poprawne reprodukowanie 

tekstu, informacji; rozumienie tekstu pisanego i słyszanego ze sporadycznym użyciem 

słownika. Poprawna wymowa i pisownia z nielicznymi uchybieniami nie zakłócającymi 

komunikacji. Prace pisemne zaliczane w terminie na oceny dobre. 

 

Dostateczny: umiejętność reprodukcji oraz rozumienia tekstu o niskim stopniu trudności bez 

pomocy nauczyciela, lub odpowiedzi na pytania. Słownictwo w zakresie podstawowym, 

nawiązanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia codziennego; 

problemy z doborem właściwych słów. Prace pisemne zaliczane w terminie.  

 

Dopuszczający: opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimum. 

Wypowiedzi ograniczające się do podstawowych reakcji dnia codziennego. Umiejętność 

samodzielnego napisania kilku zdań na podstawie omawianego tematu lekcji. Wykonywanie 

prostych ćwiczeń wg podanego wzoru z pomocą nauczyciela. 

Umiejętność reprodukcji prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi 



 

 

i gramatycznymi. Liczne dopuszczalne uchybienia fonetyczne i intonacyjne. 

Prace pisemne zaliczane w terminie. 

 

Niedostateczny: nieopanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

podstawą programową nauczania w danej klasie. Uczeń nie potrafi krótko wypowiedzieć się 

na tematy przewidziane programem szkolnym nawet z pomocą nauczyciela. Nie rozumie 

wypowiedzi nauczyciela i kolegów. Brak odpowiedzi lub odpowiedz w znacznym stopniu 

odbiegająca od zadanego pytania. Bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur 

językowych. 

Bardzo liczne błędy językowe zakłócające komunikacje. Prace pisemne nie 

zaliczone w terminie i nie poprawione. 

 

 

 

VII. Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego 

do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 

 

 

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

 

Opracowanie: 

 mgr Katarzyna Rzepecka  

(nauczyciel j. niemieckiego) 

 


