Wymagania przedmiotowe z j. niemieckiego – Anna Niksińska
1. Na lekcjach j. niemieckiego jesteś oceniany za:
❑ Wiedzę i umiejętności
❑ Aktywność i systematyczność
Formy, za pomocą których sprawdzana będzie wiedza:
❑ Sprawdziany (po skończonym rozdziale). Sprawdziany są zapowiadane z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem
❑ Kartkówki (mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i obejmować
zagadnienia i słownictwo z 3 ostatnich lekcji)
❑ Odpowiedzi ustne
❑ Zadania domowe
❑ Zadania dodatkowe, plakaty, projekty
❑ Udział w konkursach
❑ Aktywność na zajęciach
5 plusów - ocena bardzo dobra
5 minusów - ocena niedostateczna
2. Kryteria oceniania z prac pisemnych:
ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów
Celująca
95% - 100% oraz prawidłowo wykonane
zadanie
dodatkowe
lub
twórcze,
oryginalne rozwiązanie
bardzo dobry
91% - 100%
Dobry
75% - 90%
Dostateczny
51% - 74%
dopuszczający
33% - 50%
niedostateczny
Poniżej 33%
3. Nieprzygotowania do lekcji
Masz prawo 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
(nie dotyczy to sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek czy projektów) –
nieprzygotowanie obejmuje brak zadania domowego, brak przygotowania do
lekcji, brak książki, ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nieprzygotowanie
uczeń zgłasza na początku lekcji; zgłoszenie nieprzygotowania w trakcie
kartkówki lub odpowiedzi ustnej powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej;
4. Poprawa ocen
Jeśli nie pisałeś sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole,
masz obowiązek napisać go w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Masz
prawo do poprawy oceny dostatecznej, niedostatecznej i dopuszczającej ze
sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty podania wyników, w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie. Poprawę można pisać tylko jeden raz. Ostateczna ocena
jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen (ze sprawdzianu i poprawy). W
przypadku niezgłoszenia się bez usprawiedliwienia na poprawę w ustalonym
terminie tracisz prawo do poprawy.
Kartkówek nie można poprawiać.
5. Ważne:
❑ W przypadku, gdy sprawdzian z jakichś powodów nie odbył się w wyznaczonym
terminie, może odbyć się na najbliższej możliwej lekcji.
❑ Ocena końcowa jest wystawiana jako wypadkowa ocen cząstkowych, przy czym
za najważniejsze uważa się oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów,
kolejno: z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, zeszytu i aktywności.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,
który:
▪ swoimi wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykracza poza materiał
przewidziany programem
▪ systematycznie bierze udział w konkursach pozaszkolnych
i szkolnych
oraz osiąga w nich sukcesy
▪ systematycznie przygotowuje się do
zajęć, poprawnie odrabia zadania
domowe
▪ bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach
▪ wykonuje liczne zadania dodatkowe,
plakaty, projekty
▪ samodzielnie i twórczo rozwija umiejętności językowe
▪ estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, ma w nich
obowiązkowe notatki oraz zadania
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje
uczeń, który:
▪ w stopniu bardzo dobrym opanował
materiał przewidziany programem
▪ systematycznie przygotowuje się do
zajęć, odrabia zadania domowe
▪ bierze aktywny udział w zajęciach
▪ wykonuje zadania dodatkowe, plakaty,
projekty
▪ estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, ma w
nich obowiązkowe notatki oraz zadania
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
▪ w stopniu dobrym opanował materiał
przewidziany programem
▪ przygotowuje się do zajęć oraz odrabia
zadania domowe
▪ ma w zeszycie przedmiotowym oraz
zeszycie ćwiczeń obowiązkowe notatki
i zadania

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń,
który:
▪ w stopniu dostatecznym opanował
materiał przewidziany programem
▪ niesystematycznie
odrabia
zadania
domowe i przygotowuje się do zajęć
▪ jest mało aktywny podczas zajęć
▪ niesystematycznie
prowadzi
zeszyt
przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń

Ocenę dopuszczającą otrzymuje
uczeń, który:
▪ w stopniu dopuszczającym opanował
materiał przewidziany programem
▪ często nie odrabia zadań domowych
lub jest nieprzygotowany do lekcji
▪ ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym oraz w zeszycie ćwiczeń
▪ nie jest aktywny na zajęciach
▪ sporadycznie uczęszcza na zajęcia
wyrównawcze
Ocenę niedostateczną otrzymuje
uczeń, który:
▪ nie opanował materiału przewidzianego
programem
▪ bardzo często nie odrabia zadań domowych lub jest nieprzygotowany do
zajęć
▪ nie bierze aktywnego udziału w zajęciach
▪ nie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze
▪ nie wykazuje chęci poprawy ocen
▪ nie ma obowiązkowych notatek w
zeszycie przedmiotowym oraz zadań w
zeszycie ćwiczeń

