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Ad. 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 



 

Ocena jest informacją dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela, w jakim stopniu uczeń 

opanował zagadnienia przewidziane w podstawie programowej. 

Ocenianie bieżące z języka niemieckiego ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się poprzez umotywowanie ocen, wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

Oceny bieżące wyraża się cyframi: 1, 2, +2, 3, +3, 4, +4, 5 i 6. 

 

Ocenie podlegają odpowiedzi ustne i formy pisemne takie jak: 

− pisemne sprawdziany wiadomości – po co drugim dziale, 

− kartkówki – dwie - trzy w okresie, 

− odpowiedzi ustne – jedna - dwie w okresie, 

− ćwiczenia i zadania praktyczne wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie) – 

przynajmniej jedna w okresie, 

− prace domowe i dodatkowe (prezentacje, referaty, wypracowanie) –  jedna w 

okresie, 

− zadania dla uczniów chętnych. 

 

Na lekcjach języka niemieckiego oceniane będą następujące obszary aktywności ucznia:  

− znajomość środków językowych, 

− rozumienie wypowiedzi,  

− tworzenie wypowiedzi, 

− reagowanie na wypowiedzi, 

− przetwarzanie wypowiedzi 

− znajomość poszczególnych struktur gramatycznych 

 

Ad. 2. Opis sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, nie przeszkadzają kolegom i 

nauczycielowi w trakcie zajęć. 

Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału i zapowiadane są co najmniej 

tydzień wcześniej. Nauczyciel podaje wówczas zakres sprawdzanych umiejętności i 

wiadomości. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym półroczu 

sprawdziany. 

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to po powrocie do szkoły uzgadnia 

on z nauczycielem termin zaliczenia materiału. 



Uczeń, którego nie satysfakcjonuje otrzymana ocena ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi 

ustnej, czy też z zadań wykonywanych w klasie ma prawo do jej poprawy. Termin 

poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

Przy poprawianiu sprawdzianów i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  

Kartkówki to zapowiedziane lub niezapowiedziane sprawdziany 10-15 minutowe, 

obejmujące wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich zajęć lub z materiału wyznaczonego 

przez nauczyciela. 

Uczniowie nieobecni na niezapowiedzianych kartkówkach piszą je możliwie w najbliższym 

terminie. 

Uczniowie nieobecni na zapowiedzianych kartkówkach uzgadniają termin ich zaliczenia z 

nauczycielem. 

Zadania domowe są kontrolowane na bieżąco. Oceniając je nauczyciel bierze pod uwagę 

poprawność merytoryczną i językową pracy.  

Nauczyciel ma prawo pytać z trzech ostatnich zajęć lub na lekcji powtórzeniowej z całego 

działu. 

Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (co najmniej 2 tygodnie), usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. 

Za nieprzygotowanie do zajęć (brak zeszytu, ćwiczeń lub podręcznika), za niewłaściwą pracę 

na zajęciach, w zespole, brak zadania domowego uczeń otrzymuje uwagę negatywną (z 

zachowania). 

W procesie oceniania uwzględnia się możliwość przeprowadzenia egzaminów:  

• klasyfikacyjnego - na pisemną prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), 

jeżeli uczeń nie uczęszczał na zajęcia z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

(długotrwała choroba, wypadki losowe itp.). Zgodę wyraża dyrektor szkoły i powołuje 

komisję klasyfikacyjną według procedury określonej w rozporządzeniu MEN. 

• poprawkowego - może go zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych (np. skomplikowana sytuacja rodzinna, okres ferii letnich rokuje 

nadrobienie zaległości). 

Dla uczniów posiadających odpowiednie opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję, wymagania edukacyjne 

będą dostosowane zgodnie z zaleceniami tej poradni. 

 

 

Ad. 3. Ocena śródroczna i końcoworoczna 
 
Oceny śródroczna i roczna nie są średnimi arytmetycznymi ani średnimi ważonymi 

wszystkich ocen. Ich podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie. 

Oceny te odzwierciedlają pracę ucznia, wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy 

programowej. 



Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II okresie. Jest ona zapisana w dzienniku 

pełną nazwą, bez dodatkowych znaków (plusów i minusów). 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali: 

− stopień celujący — 6; 

− stopień bardzo dobry — 5; 

− stopień dobry — 4; 

− stopień dostateczny — 3; 

− stopień dopuszczający — 2; 

− stopień niedostateczny — 1. 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z języka niemieckiego w kl. VIII: 

Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą oraz 

uzyskuje ponad 90 % ocen niedostatecznych ze wszystkich form aktywności na lekcji. Nie 

opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej  z języka 

niemieckiego w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie odrabia prac domowych, nie jest aktywny 

ani systematyczny, bardzo rzadko jest przygotowany do zajęć*. Uczeń taki nie jest w stanie 

wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 

*Przez przygotowanie do zajęć rozumie się posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu 

przedmiotowego. 

 

Ad. 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

języka niemieckiego: 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia 

na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione; 

2) liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby zajęć 

zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej. 

3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.   

4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek do 

rozpatrzenia nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych.  

5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń; 



2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję; 

3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi 

ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną 

ocenę. 

6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie 

do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 6 pkt 1.  

7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu 

złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej. 

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę 

lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena 

nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 52.  

9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 

nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację o 

udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.   

 

Ad. 5. Tryb i warunki odwoływania się od ustalonej oceny: 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 



5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 

3, jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych.  

 


