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Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 

w klasach IV - VI 

język niemiecki 
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I. Główne założenia PSO 

Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 

- ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów z języka 

niemieckiego  

- umożliwienie nauczycielowi bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów  

- dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju dziecka  

- dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie 

zdobywania umiejętności i kompetencji językowych   

- motywowanie uczniów do dalszej pracy i jej ukierunkowanie  

- diagnozę, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

Postępy ucznia oceniane są w kategoriach: 

- leksyka 

- reagowanie językowe 

- gramatyka 

- czytanie oraz rozumienie tekstów pisanych 

- rozumienie tekstu słuchanego 

- prace pisemne 

- prace dodatkowe 

- zaangażowanie ucznia do pracy, jego stosunek do nauki, systematyczne 

odrabianie zadań domowych 

- zeszyt przedmiotowy 

 

III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

Ocena celująca:  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi posługiwać się złożonymi strukturami 

- posiada szeroki zasób słownictwa, znacznie wykraczający poza materiał 

omawiany na lekcjach  

- wypowiada się płynnie i swobodnie 

- wykazuje się całkowitą poprawnością językową w zakresie gramatyki i leksyki 

- używa słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza zakres 

poznanego materiału 

- nie popełnia błędów gramatycznych ani ortograficznych  

- uczestniczy w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych  
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Ocena bardzo dobra: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- posługuje się prostymi strukturami  

- posiada duży zasób słownictwa  

- rozumie ogólny sens tekstu pisanego i słuchanego   

- posługuje się poprawnym językiem i popełnia drobne błędy gramatyczne lub 

ortograficzne 

- udziela samodzielnych i wyczerpujących, w pełni poprawnych z punktu 

widzenia użytych struktur gramatycznych i leksykalnych wypowiedzi 

- dopuszczalne nieliczne, drobne pomyłki niezakłócające komunikacji 

 

Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi posługiwać się większością prostych struktur  

- posiada dość dobry zasób słownictwa  

- zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych  

- posługuje się na ogół poprawnym językiem, ale popełnia zauważalne błędy  

- czasami popełnia błędy ortograficzne 

- popełnia błędy nieznacznie zakłócające komunikację 

 

Ocena dostateczna: 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi posługiwać się niektórymi prostymi strukturami  

- posiada przeciętny zasób słownictwa  

- czasami rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych  

- posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów  

- często popełnia błędy ortograficzne 

 

Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada ubogi zasób słownictwa  

- potrafi posługiwać się zaledwie kilkoma prostymi strukturami  

- rzadko rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych  

- na ogół nie potrafi wyodrębnić istotnych informacji z tekstu  

- popełnia wiele błędów w wypowiedziach  

- często popełnia błędy ortograficzne  
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Ocena niedostateczna: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie spełnia kryteriów uzyskania oceny dopuszczającej  

- wyczerpał limit nieprzygotowań do lekcji więcej niż 3 razy i mimo to 

przychodzi na lekcje nieprzygotowany  

- nie przestrzega 2 tygodniowego terminu napisania sprawdzianu terminie 

posiada nieusprawiedliwione nieobecności na testach  

 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

- odpowiedź ustna 

- zadania domowe  

- aktywność na lekcji  

- kartkówki (bez możliwości poprawy, mogą być zapowiadane bądź nie, 

obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji) 

- sprawdziany (zapowiadane, z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzone powtórzeniem materiału. Ocena ze sprawdzianu wpisywana jest 

kolorem czerwonym do dziennika w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od 

jego napisania. Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu jednak nie później niż 2 tygodnie od wpisania oceny do dziennika 

w terminie ustalonym z nauczycielem.) 

 

Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 

 

Progi procentowe 
ocena 

Skrót 
nazwy 
oceny 

Oznaczenie 
cyfrowe 
oceny od do 

0% 40% niedostateczna ndst 1 

41% 55% dopuszczająca dop 2 

56% 69% dostateczna dst 3 

70% 83% dobra db 4 

84% 97% bardzo dobra bdb 5 

98% 100% celująca cel 6 

 

 

V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

- konsultacje z rodzicami  

- rozmowy indywidualne  

- zebrania z rodzicami 
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VI. Zasady poprawiania ocen 

- poprawiać można jedynie oceny niedostateczne ze sprawdzianów 

- uczeń ma 2 tygodnie na uzupełnienie materiału z pracy pisemnej, na której 

był nieobecny 

- oceny z kartkówek, zadań domowych i ocena niedostateczna na skutek 

nieprzygotowania do lekcji nie podlegają poprawie 

 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

- oceny uczniów są jawne bezpośrednio dla nich oraz ich rodziców/ opiekunów 

- kartkówki są wklejane do zeszytu i podpisane przez rodziców 

- sprawdziany przechowuje nauczyciel i są dostępne do wglądu podczas 

konsultacji indywidualnych w szkole u nauczyciela przedmiotu 

 

VIII. Ustalenia końcowe 

 

- w ciągu semestru uczeń może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

- nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak podręcznika, zeszytu, zadania 

domowego, nieopanowanie bieżącego materiału. Nie obejmuje jednak 

zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. 

- sprawdziany poprzedzane są powtórzeniem materiału i zapowiadane z 2- 

tygodniowym wyprzedzeniem 

- w przypadku dłuższej nieobecności uczeń zobowiązany jest zgłosić się do 

nauczyciela na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły w celu uzgodnienia 

terminu uzupełnienia zaległego materiału. Niedopełnienie tego obowiązku 

powoduje wpisanie oceny niedostatecznej 

- ocena semestralna i roczna nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

 

 

Opracowała nauczycielka języka niemieckiego 

Alicja Czarnecka 


