
 

 

 

Przedmiotowy System 

Oceniania 

z języka niemieckiego 

dla klas 1-3 

 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 języka 

niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Szkoły Podstawowej w 

Bolechowicach. 

 

 



 

 

 

Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 

 

1.Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2.Poinformowanie ucznia i rodziców o kryteriach oceniania. 

3.Motywowanie ucznia do rozwoju i systematycznej pracy. 

4.Motywowanie nauczyciela do stosowania skutecznych metod pracy. 

5.Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

 

Cele nauczania przedmiotu 

Nadrzędnym celem nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 SP Bolechowice  jest opanowanie przez 

uczniów podstaw języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym elementarną komunikację językową na 

poziomie początkowym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki języka niemieckiego w kolejnych 

etapach edukacyjnych poprzez wykształcenie u dzieci pozytywnej motywacji.  

Głównym zadaniem nauki języka niemieckiego w pierwszym okresie szkoły podstawowej jest przygotowanie 

uczniów do rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi w w/w języku. Zakłada się, że jednym z celów 

nauczania jest przygotowanie uczniów w sferze wrażliwości językowej do kontynuowania nauki w/w języka od 

klasy 4. Można rzec, iż sprawności czytania oraz pisania są traktowane, przynajmniej na początku omawianego 

okresu nauki, w sposób drugorzędny (wtórny) w stosunku do wspomnianych wcześniej sprawności mówienia i 

słuchania. 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są według WZO Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. 

2. Ocena bieżąca jest oceną cyfrową, natomiast śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

 

Sformułowania ocen śródrocznych i rocznych z języka niemieckiego: 

   Wspaniale/Prima! (6) – wiadomości i umiejętności opanowane są na najwyższym poziomie, często 

wykraczają poza podstawę programowa w danym momencie procesu kształcenia; uczennica/uczeń wykazuje 

pełne zaangażowanie oraz oryginalność myślenia i działania. 

 



 

 

   Bardzo dobrze!/Sehr gut! (5) – wiadomości i umiejętności opanowane na bardzo wysokim 

poziomie, bezbłędnie; uczennica/uczeń wykazuje pełne zaangażowanie, staranność i dokładność w wykonywaniu 

wszystkich zadań. 

   Dobrze!/Gut! (4) – wiadomości i umiejętności opanowane w stopniu dobrym; uczennica/uczeń 

popełnia nieliczne błędy, ale wykazuje zaangażowanie i wysiłek. 

 

   Słabo!/Mäßig! (3) – podstawowe wiadomości i umiejętności są opanowane w stopniu 

zadowalającym, zawierają błędy; uczennica/uczeń nie wykazuje dostatecznego zaangażowania pomimo własnych 

możliwości lub efekty pracy są niskie. 

 

   Ćwicz więcej!/Üb mehr! (2) – wiadomości i umiejętności nie są w pełni opanowane, zawierają 

liczne błędy, uczennica/uczeń wykazuje zaangażowanie zgodne z własnymi możliwościami i wymaga pomocy 

nauczyciela. 

 

W przypadku, gdy efekty pracy uczennicy/ucznia – nawet z pomocą nauczyciela – są bardzo niskie, a wiadomości 

i umiejętności nie zostały opanowane, należy skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka oraz podjąć 

działania korekcyjne, także z pomocą psychologa szkolnego. Nie zaleca się w takim przypadku stosowania oceny 

niedostatecznej. 

 

3. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania. 

4. Obserwacji i ocenie podlegają: 

a) sprawności językowe – rozumienie tekstów słuchanych, mówienie, rozumienie tekstów pisanych 

b) umiejętności czytania i pisania 

c) praca domowa, praca na zajęciach i testy 

d) wkład pracy i zaangażowanie oraz kompetencja społeczna.  

 

5. Uczeń otrzymuje oceny bieżące za: 

- testy sprawdzające wiedzę po każdym przerobionym dziale; 



 

 

- pracę domową; 

- aktywność na lekcji, pracę na lekcji, chęć działania na lekcji (3 plusy ocena bardzo dobra; na języku niemieckim 

uczniowie otrzymują małe karteczki z misiem, które zastępują plusy; 3 zebrane misie to ocena bardzo dobra); 

- prace projektowe; 

- odpowiedź ustną; 

- zaśpiewaną z pamięci piosenkę; 

- prace dodatkowe; 

- kartkówki; 

- karty pracy; 

- inne. 

7. Z kartkówek uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

8. Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę, która go nie satysfakcjonuje, ma prawo do jej poprawy. 

9. Poprawa odbywa się w ciągu tygodnia od momentu przekazania uczniowi informacji o ocenie, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń może tylko raz poprawić ocenę z testu! 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

11. Uczniowie oceniani są na bieżąco, oceniane są prace jak również zaangażowanie ucznia (pieczątki, naklejki, 

buźki, misie itp.) Na lekcji języka niemieckiego nauczyciel wykorzystuje przedstawione znaczki: 

  Theo- za poprawne wykonanie zadań 

  Thea- za dobre zachowanie 

  Sim- uważne słuchanie i ładne powtarzanie 

  Klaun- za ładną zabawę. 



 

 

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków obcych do możliwości uczniów ze specjalnymi 

wymaganiami edukacyjnymi 

12. 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. 

13. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się. 

14. 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) 

 


