
 

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W KLASIE VIII 
NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR  

 
I ZASADY OGÓLNE 

 

 
1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z 
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, 
Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
oraz z podstawą programową z języka obcego. 
2. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych 
uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.  
3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 
przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach 
oceniania.  
6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne 
terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.  
7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące 
bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą 
być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.  
8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub 
innych form aktywności.  
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne 
prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.  
 
II ZASADY OCENIANIA  
1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w Szkolnym Systemie Oceniania 
(WSO).  
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).  
3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej zgodnej z WSO 
(punkty przeliczane są na oceny zgodnie ze skalą procentową podaną w WSO)  
3.Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu 
ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.  
4.Dopuszcza się dwa nieprzygotowania ucznia do lekcji na semestr, w tym brak 
zadania domowego. 
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. Poprawie podlegają oceny ze sprawdzianów oraz większych form sprawdzania 
wiedzy.  
8. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale sprawdzian. 
Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu. 
9. 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.  
10. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin 
zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.  
12. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają 
ocenę bardzo dobrą.  
13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na 
podwyższenie oceny z przedmiotu.  
14. 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.  
16. 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.  
17. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub 

jego opiekuna prawnego. 

III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

SZKOLNE 

 
 Ocena celująca  

eny celujące oraz większość ocen 
cząstkowych celujących i bardzo dobrych.  

 

słownika, poprawianie błędów, notatki).  

kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie 
kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub 
nie pamięta jakiegoś wyrazu.  

podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 
europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną 
i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.  

zdolności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu i 
mówienia.  

ada bogaty zasób słów i 
wyrażeń.  

 
 

 
Ocena bardzo dobra  

 

nabyte w toku nauczania.  
pisowni 

jak i w mówieniu (to znaczy zapamiętuje i stosuje wersje poprawne).  



przygotowania do zajęć.  

zawierają bogate słownictwo jak i rozbudowane struktury gramatyczne.  

 

kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie 
kompensacyjne(np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub 
nie pamięta jakiegoś wyrazu.  

lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między 
kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.  
Ocena dobra  

porównywalnym. Uczeń np. gorzej pisze (forma, ortografia) niż mówi lub rozumie 
tekst czytany lub słuchany.  

drobnymi błędami.  

kontekstu).  
u ćwiczeń uczeń 

czasem wymaga dodatkowych wyjaśnień i pomocy ze strony nauczyciela.  

 
 

e.  

lokalnego, europejskiego i globalnego  
      oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową.  

m opanowania materiału i 
przygotowania do zajęć.  
 
Ocena dostateczna  

dodatkowo problemy w obrębie jednej lub więcej z nich np. mówi dość płynnie, ale 
nie zawsze zrozumiale, raczej rozumie tekst pisany ale brak umiejętności 
odgadywania znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne 
fragmenty są dla ucznia zupełnie niezrozumiałe.  

lub zna je dość dobrze, lecz nie używa w mowie i piśmie.  

formułowaniu wypowiedzi (ustnych i pisemnych).  
 

e wskazują na dostateczny poziom opanowania materiału i 
przygotowania do zajęć.  

 

uwzględnieniem kontekstu lokalnego. 
 Ocena dopuszczająca  

ija cztery zdolności językowe w stopniu ograniczonym bazując raczej 
na umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki.  

jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe.  

w programie nauczania, popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur 



leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację, wypowiedzi są niepoprawne 
fonetycznie.  

 
 

 

porównać je z tradycjami własnego kraju.  
 

 
Ocena niedostateczna  

edukacyjnymi.  

bardzo proste pytania nauczyciela.  
 

niespójne,  
bogi i 

nie zawsze zgodny z tematem.  

cząstkowych.  

 
 
 
Szczegółowy zakres materiału leksykalnego oraz gramatycznego do opanowania w 
klasie VIII znajduje się w spisie treści podręcznika Meine Deutschtour. 
 

 


