
Przedmiotowy system oceniania- język niemiecki – klasa VII i VIII 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie 

nauczania języka niemieckiego , samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia językowe, biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z wyżej wymienionego programu nauczania , formułuje wypowiedzi ustne i pisemne 

bezbłędnie pod względem merytorycznym, stylistycznym, leksykalnym, ortograficznym i 

gramatycznym,  jest aktywny na lekcji, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

gramatyczne i operuje słownictwem wykraczającym poza program nauczania , osiąga sukcesy w 

konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

regionalnym i wojewódzkim, większość prac i sprawdzianów zalicza na ocenę celującą.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

wyżej wymienionym programem nauczania , jest aktywny na lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań gramatycznych, 

leksykalnych w kontekście realnych sytuacji , wyróżnia się systematycznością w zdobywaniu wiedzy i 

przygotowaniu do lekcji ,  formułuje wypowiedzi ustne i pisemne poprawnie pod względem 

merytorycznym, stylistycznym, leksykalnym, ortograficznym i gramatycznym ,  większość prac i 

sprawdzianów zalicza na ocenę bardzo dobrą.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym 

na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z języka niemieckiego ,  jest aktywny na 

lekcji, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania ,  opanował w 

stopniu dobrym materiał gramatyczny i leksykalny, wypowiedzi ustne i pisemne zawierają nieliczne 

błędy ,  zachęcony przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy językowe - 

systematycznie przygotowuje się do lekcji ,  większość prac i sprawdzianów zalicza na ocenę dobrą.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe treści programowe w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się języka niemieckiego ,  rozwiązuje typowe zadania o 

średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela , zna słownictwo i zasady gramatyczne 

wyrywkowo i fragmentarycznie, ale jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia, a z pomocą 

nauczyciela radzi sobie z konstruowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych , sporadycznie jest 

aktywny na lekcji , systematycznie przygotowuje się do lekcji ,  większość prac i sprawdzianów zalicza 

na ocenę dostateczną.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  w ograniczonym zakresie opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki , rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania 

typowe, o niewielkim stopniu trudności - pomimo biernej postawy na lekcji, wykazuje chęć 

współpracy z nauczycielem ,  ma kłopoty z samodzielnym odrabianiem prac domowych, jednak 

wykonuje je po dodatkowych wyjaśnieniach ze strony nauczyciela ,  ma duże braki w zakresie 

zagadnień gramatycznych i leksykalnych zawartych w wyżej wymienionym programie nauczania , 

większość prac i sprawdzianów zalicza na ocenę dopuszczającą.  



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  nie opanował minimum podstawowych wiadomości i 

umiejętności określonych wyżej wymienionym programem nauczania, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka niemieckiego , nie jest w stanie, nawet przy 

pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności , nie rozumie poleceń, nie 

wykazuje chęci współpracy z nauczycielem, jest bierny i niezainteresowany przedmiotem. 

Na lekcjach języka niemieckiego ocenie podlegają: 

- mówienie 

- rozumienie tekstu pisanego 

-rozumienie tekstu słuchanego 

- pisanie 

-opanowanie gramatyki i słownictwa 

Ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:  

- odpowiedz ustna ( z trzech ostatnich lekcji) 

- kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana ( obejmująca materiał 1-3 lekcji) 

- sprawdzian, test 

-praca pisemna 

-praca domowa 

- praca na lekcji (indywidualna, grupowa) 

-praca pozalekcyjna ( projekt, konkurs) 

- praca na platformie edukacyjnej, np. Instaling 

Najważniejsze zasady: 

1. Wszystkie sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki  są obowiązkowe. Jeśli uczeń był 
nieobecny w szkole , musi napisać je w innym terminie ustalonym z nauczycielem. (do dwóch 
tygodni od powrotu do szkoły) 

2. Uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej do dwóch tygodni od otrzymania oceny, a z 
odpowiedzi ustnej na następnej lekcji.  

3. Uczeń przynosi na zajęcia zeszyt przedmiotowy, podręczniki, przybory, a w razie potrzeby 
dodatkowe materiały. Zeszyt musi być kompletny.  

4. Uczeń ma prawo zgłosić 2 np. i 2 bz bez podania powodu.  
5. Sprawdziany, kartkówki są oceniane według poniższej skali: 

0-29% 
30-49% 
50-69% 
70-89% 
90-99% 
100%cel 
 
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się w planie wynikowym.  



 
  


