
ZASADY OCENIANIA  Z  JĘZYKA NIEMIECKIEGO SP 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6). 

3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty 

przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 

0–29% – niedostateczny, 

30%–49% – dopuszczający, 

50%–69% – dostateczny, 

70%–89% – dobry, 

90%–99% – bardzo dobry, 

100% – celujący. 

4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu 

ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń 

jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu 

do szkoły. 

6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się 

w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny. 

7. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale sprawdzian. 

Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując w zeszycie ćwiczeń zadania 

powtórzeniowe (Mein Test), ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego 

rozdziału (Merk dir die Wörter!) oraz dokonując samooceny. 

8. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. 



W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej 

jedną odpowiedź ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona 

i wynika z bieżącej pracy uczniów. 

9. Uczeń może zgłosić w 2 razy ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi 

ustnej oraz pracy domowej. 

10. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. 

Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

11. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają 

ocenę bardzo dobrą. 

12. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają 

na podwyższenie oceny z przedmiotu. Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata 

konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego skutkuje otrzymaniem rocznej 

oceny celującej z języka niemieckiego. 

13. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych, 

uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe 

wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 

14. Na ocenę semestralną i końcową składają się: 

a) oceny ze sprawdzianów pisemnych, 

b) oceny z kartkówek, 

c) odpowiedź ustna, 

d) praca domowa, 

e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji, 

f) projekty edukacyjne. 

15. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności 



na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 


