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ROCZNY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK NIEMIECKI
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Kartkówki na punkty
Od miesiąca października uczniowie piszą kratówki na punkty. Zakres materiału obejmuje
zawsze ostatnio przerobioną lekcję. Kartkówki mają na celu zmobilizowanie uczniów do
systematycznego uczenia się słownictwa.
Kartkówki są zapowiedziane przez nauczyciela. Kartkówka trwa do 5 minut. Z kartkówki
uczeń może otrzymać maksymalnie 3 punkty. Punkty są sumowane, gdy uczeń napisze 5
kartkówek. Uczeń nie musi pisać zaległych kartkówek.
Po zsumowaniu 5 napisanych kartkówek, nauczyciel wystawia z nich ocenę wg poniższej
skali.
15 punktów – bardzo dobry
14 punktów – bardzo dobry 13 punktów – dobry +
12 punktów – dobry
11 punktów – dobry 10 punktów – dostateczny +
9 puntów – dostateczny
8 punktów – dostateczny 7 punktów – dopuszczający +
6 punktów – dopuszczający
5-0 punktów - niedostateczny

Opracowała:
mgr Justyna Kowalska
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FORMY OCENIANIA
1. Oceny:
niedostateczna – 1
dopuszczająca – 2
dostateczna – 3
dobra – 4
bardzo dobra – 5
celująca – 6
2. Oceny cząstkowe z języka niemieckiego uczeń otrzymuje za:
- czytanie;
- tłumaczenie tekstu czytanego;
- tłumaczenie tekstu słuchanego;
- testy pisemne;
- odpowiedzi ustne;
- pracę w grupach lub w parach np. dialogi, scenki;
- zadania dodatkowe;
- recytację wierszy, wyliczanek, śpiewanie piosenek;
- kartkówki.
3. Plusy (+) uczeń otrzymuje za:
- aktywność;
- zadania dodatkowe;
- umiejętność wyszukiwania dodatkowych informacji.
Otrzymanie trzech plusów jest równoważne z oceną bardzo dobrą.
4. Minusy (-) uczeń otrzymuje za:
- bierny udział w lekcji;
- brak zadania domowego;
- nieprzygotowanie do lekcji.
Otrzymanie trzech minusów jest równoważne z oceną niedostateczną.
5. Ocena słowna:
- pochwała;
- nagana.
Uczeń może jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania
przyczyny – nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i testów.
Nie ocenia się uczniów po dłuższej nieobecności w szkole. Uczeń ma obowiązek zgłosić ten
fakt nauczycielowi.
Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. W przypadku
nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie i ćwiczeniach.
Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu w określonym terminie,
wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
Poprawianie ocen: uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od
jej otrzymania.
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