PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK NIEMIECKI



Uczniowie są oceniani za wypowiedzi ustne, pracę na lekcji, aktywność pozalekcyjną, zadania
domowe oraz prace pisemne.



Nauczyciel sprawdza poziom opanowania materiału przez uczniów w dogodnej dla siebie
formie (np. w formie kartkówki z ostatnich 3 zagadnień tematycznych, lub sprawdzianu
z całego rozdziału).



Uczeń musi obowiązkowo mieć na każdej lekcji zeszyt oraz podręcznik z ćwiczeniami.
Jeśli nie ma, musi ten fakt zgłosić nauczycielowi, otrzymuje wówczas nieprzygotowanie do
lekcji. Wszystkie notatki robi na kartce lub w zeszycie, a w domu je uzupełnia. Jeżeli uczeń
nie przynosi podręcznika lub zeszytu na lekcje a wykorzystał już wszystkie możliwe
nieprzygotowania, otrzymuje ocenę niedostateczną w sektorze C.



Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć. Musi ten fakt zgłosić na
początku lekcji. Nie zwalnia go to z zaplanowanego wcześniej sprawdzianu. Po wyczerpaniu
limitu będzie otrzymywał ocenę niedostateczną.



Uczeń może poprawiać oceny ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni a z kartkówki,
odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej oraz zadania domowego w terminie jednego tygodnia od
momentu oddania pracy. Ocena może być poprawiana tylko raz, po lekcjach na zajęciach
dodatkowych z języka niemieckiego.



Uczniowie, którzy mają problem z opanowaniem materiału z języka niemieckiego powinni
uczęszczać na zajęcia dodatkowe.



Za pracę na lekcji uczeń może otrzymywać oceny lub plusy, za brak aktywności na lekcji minusy. Za 4 plusy otrzyma ocenę bardzo dobrą, za 4 minusy ocenę niedostateczną.



Laureaci (I-III miejsce) konkursów na etapie szkolnym otrzymują ocenę „celujący”.



Za zajęcie od IV do X miejsca w konkursie na etapie szkolnym uczeń otrzymuje ocenę
„bardzo dobry”, chyba że regulamin konkursu stanowi inaczej.



Laureaci konkursów międzyszkolnych, powiatowych, itp. otrzymują ocenę „celujący”, a
biorący udział w tych konkursach „bardzo dobry”.



Uczniowie, którzy (dobrowolnie) będą wykonywać zadania z j. niemieckiego na stronie
internetowej Instaling.pl, otrzymają oceny w rubryce „aktywność pozalekcyjna”.
Ocenianie sprawdzianów:
100 %
85 % - 99%
75 % - 84%
50 % - 74%
40 % - 49%
0% - 39%

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Ocenianie kartkówek:
90% - 100%
75% - 89%
50% - 74%
40% - 49%
0% - 39%

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

