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Nauczyciel: Emilia Lemańczyk

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Szkoły Podstawowej:

Kryteria oceniania:
Oceny są wystawiane według następującej skali:

0-30% - ocena niedostateczna

0 – 1,74 = ocena niedostateczna

31-49% - ocena dopuszczająca

1,75 – 2,74 = ocena dopuszczająca

50-74% - ocena dostateczna

2,75 – 3,74 = ocena dostateczna

75-90% - ocena dobra

3,75 – 4,74 = ocena dobra

91-100% - ocena bardzo dobra

4,75 – 5,49 = ocena bardzo dobra

Powyżej 100% - ocena celująca

5,50 – 6,00 = ocena celująca

Waga ocen:
Praca klasowa - 5
Kartkówka - 3
Odpowiedź ustna - 2
Aktywność/praca na lekcji, praca domowa, ocena za pracę dodatkową, itp. - 1

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne:
Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,
pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo.
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na
danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach.
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z
poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w
ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku
trudności z wykonaniem zadania, pracę projektową w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces jego
przygotowania, np. wykorzystanie źródeł, współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp.

Szczegółowe kryteria oceniania w Szkole Podstawowej:
Sprawności językowe:
Rozumienie ze słuchu:
W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 4 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie
u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona
za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy:
• określanie głównego tematu tekstu
• zadania wielokrotnego wyboru

• zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie
• uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji
• ustalanie kolejności słyszanych informacji
• przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów
• uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu
• przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów
• poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów.

KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU
Ocena celująca
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą
• bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz
związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - gramatyczne.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim, formułowane przez różne osoby i zawierające znane mu
słownictwo oraz struktury gramatyczne
• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.
Ocena dobra
Uczeń:
• w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i zawierające
znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne
• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne osoby i
zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne
• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje
• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach,
komunikatach
• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i zazwyczaj
prawidłowo na nie reaguje.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo i struktury gramatyczne
ujęte w programie nauczania
• rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często reaguje na nie nieprawidłowo
• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach,
komunikatach
• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela formułowane w języku niemieckim oraz nie zawsze
prawidłowo na nie reaguje.
Ocena niedostateczna
Uczeń :
• nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim
• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma problem z
prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale
• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach,
komunikatach
• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku niemieckim.

Mówienie:
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów:
• udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania
• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych
• opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania
• wyrażanie entuzjazmu, gotowości wykonania danej czynności, życzenia, porozumienia w danej kwestii,
rozczarowania, sprzeciwu
• formułowanie opisów
• formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego
• przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego
• przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go
• proszenie o powtórzenie/pozwolenie
• dokonywanie wyboru
• przedstawianie swoich upodobań
• reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania
• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim.
KRYTERIA OCENY MÓWIENIA
Ocena celująca
Uczeń
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania (zakres leksykalny,
gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi).
Ocena bardzo dobra
Uczeń:

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie popełniając przy
tym błędów językowych i gramatycznych
• swobodnie wyraża swoje zdanie na dany temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych struktur
gramatycznych
• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną
• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować
opisy ustne przewidziane w programie nauczania
• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji
• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi są całkowicie poprawne pod względem fonetycznym, bez błędów w wymowie i intonacji.
Ocena dobra
Uczeń:
• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego; nieliczne błędy językowe nie
zakłócają komunikacji
• wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować krótkie
opisy
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy językowe nie
utrudniają komunikacji
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym, bez istotnych błędów w wymowie i intonacji.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi; używa przy
tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych
• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne i gramatyczne
• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
• potrafi prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela i według
schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna
• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia wypowiedzi
• błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi; ma przy tym znaczne problemy z ich
trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną
• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, popełniając przy
tym liczne błędy językowe
• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej utrzymaniem
i zakończeniem
• ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych

• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do
sytuacji
• jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
• nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego zasobu
leksykalno-gramatycznego
• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi obejmujących tematykę ujętą w programie nauczania
• nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych w zakresie
tematycznym
• tworzy wypowiedź, która nie zawiera wymaganej liczby niezbędnych informacji
• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które
uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.

Czytanie ze zrozumieniem:
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań:
• zadania wielokrotnego wyboru
• uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście
• zadania typu prawda–fałsz / ja–nein
• tworzenie odpowiedzi na list, e-mail, sms
• dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów
• łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi
• tworzenie pytań do odpowiedzi
• formułowanie wypowiedzi ustnej / dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu
• przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów
KRYTERIA OCENY CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
Ocena celująca
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą
• bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych teksty
użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno-leksykalne, wykraczające poza
program nauczania.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie nauczania

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.
Ocena dobra
Uczeń:
• rozumie ogólnie większość prostych tekstów
• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• rozumie nieliczne proste teksty
• potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
• nie rozumie prostych tekstów
• nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych.

Pisanie:
Na czwartym stopniu edukacji sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie
następujących ćwiczeń:
• tworzenie opisów
• pisanie krótkich tekstów, jak: e-mail, notatka, wpis internetowy, sms
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
• uzupełnianie elementów dialogu
• uzupełnianie diagramów
KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA
Ocena celująca
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza program nauczania (zakres leksykalny,
gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi).
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje poznane
słowa i wyrażenia
• bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone
słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej

• tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne.
Ocena dobra
Uczeń:
• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość poznanych
słów i wyrażeń
• tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone słownictwo i
struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości wypowiedzi
pisemnej.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym zapisie
poznanych słów i wyrażeń
• tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste słownictwo i
struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi
• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i gramatycznych, które
powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z niewystarczającego opanowania materiału.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym
zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w poznanych
wcześniej wyrazach
• ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie słownictwo i
struktury gramatyczne
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
• tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić
brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi tworzyć
prostych wypowiedzi pisemnych
• próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie zawiera informacji
niezbędnych do przekazania wymaganych treści
• nie umie budować poprawnych zdań
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
• nieodpowiednio dobiera słownictwo
• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.

Zespół Szkół w Kołobrzegu

ROK SZKOLNY 2015/2016

Kontrakt – język niemiecki:
1.

Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym.

2.

Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

3.

Przyrost wiedzy i umiejętności oceniany jest według kryteriów ocen z języka niemieckiego.

4.

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany.

5.
Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcję zeszytu przedmiotowego i podręcznika oraz zeszytu
ćwiczeń.
6.

Sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi, zadania domowe są obowiązkowe.

7.
Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (test, sprawdzian) to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od
przyjścia do szkoły. Termin ustala indywidualnie z nauczycielem. Jeżeli tego nie uczyni, za pracę klasową (test,
sprawdzian) otrzyma ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.
8.
Uczeń może poprawiać dany test tylko raz w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli napisał poprawę i otrzymał
wyższą ocenę niż poprzednio, to wpisuje mu się lepszą ocenę. Jeżeli napisał poprawę i otrzymał niższą ocenę niż
z pracy poprzedniej to pozostanie mu lepsza ocena. Kartkówki zapowiedziane również można poprawić.
9.
Krótkie niezapowiedziane kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie podlegają
one poprawie.
10.

Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany pozostają u nauczyciela.

11.

Prace domowe powinny być wykonywane w domu. Jeżeli uczeń będzie przepisywał zadania od kolegi

bądź koleżanki w szkole otrzyma ocenę niedostateczną.
12.
Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie, otrzymuje ocenę niedostateczną, a
fakt ściągania odnotowuje się na pracy pisemnej ucznia.
13.
Jeżeli uczeń przepisze całą pracę bądź jej fragment z internetu lub innego źródła otrzymuje dwie oceny
niedostateczne (brak samodzielnej pracy, plagiat).
14.
Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy
zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Po
wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
15.
Informacje dotyczące ucznia (jego zachowania, postępów w nauce) będą odnotowywane i
przekazywane wychowawcy klasy i rodzicom.
16.
Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” i „minusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się i udzielanie
poprawnej odpowiedzi, aktywną pracę w grupie. Za niewykonane zadania stawiane będą „minusy” oraz ocena
niedostateczna.
17.

Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace klasowe (testy) w ciągu dwóch tygodni.

18.

Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

19.

Uczeń na ocenę semestralną (roczną) pracuje cały semestr (rok).

20.
W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na I semestr, ma on możliwość
poprawienia jej przez systematyczną pracę i uzyskanie oceny dostatecznej na II semestr lub napisanie testu
obejmującego materiał z całego I półrocza na ocenę minimum dopuszczającą.

Kryteria oceniania:
Oceny są wystawiane według następującej skali:

0-30% - ocena niedostateczna

0 – 1,74 = ocena niedostateczna

31-49% - ocena dopuszczająca

1,75 – 2,74 = ocena dopuszczająca

50-74% - ocena dostateczna

2,75 – 3,74 = ocena dostateczna

75-90% - ocena dobra

3,75 – 4,74 = ocena dobra

91-100% - ocena bardzo dobra

4,75 – 5,49 = ocena bardzo dobra

Powyżej 100% - ocena celująca

5,50 – 6,00 = ocena celująca

Waga ocen:
Praca klasowa - 5
Kartkówka - 3
Odpowiedź ustna - 2
Aktywność/praca na lekcji, praca domowa, ocena za pracę dodatkową, itp. - 1

