
Zakres wymagań edukacyjnych i przedmiotowe zasady oceniania 

– język niemiecki klasa 7 i 8 

1. Uczeń na każde zajęcia przynosi zeszyt, ćwiczenia i podręcznik. 

2. Ocenie podlegać będą 4 sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i 

pisanie 

3. Na ocenę śródroczną i roczną składają się: 

 oceny ze sprawdzianów pisemnych 

 oceny z kartkówek 

 odpowiedź ustna 

 wypowiedź pisemna 

 praca projektowa 

 aktywność na lekcji 

 prace domowe 

 karty pracy 

4. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych oraz ich dokładny termin będą 

podawane przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

5. Kartkówki i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny 

(trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być przeprowadzane na 

bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 

6. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych 

lub innych form aktywności 

7. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i 

pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich sprawdzenia 

8. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego 

lub zeszytu ćwiczeń uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku 

lekcji (możliwe 2 nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru) 

9. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną – ma na to 2 tygodnie, w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiamy tylko RAZ. 

10. W każdym semestrze uczeń ma prawo poprawić JEDNĄ wybraną przez siebie 

ocenę pozytywną w terminie do 2 tygodni. 

11. Na zajęciach można zdobyć plusy lub minusy za aktywność (5 plusów = ocena 

bdb, 5 minusów = ocena ndst) 

12. Skala ocen: 



1. 100% - celujący 

2. 89% - 99% - bardzo dobry 

3. 71% - 88% - dobry 

4. 50% - 70% - dostateczny 

5. 35% - 49% - dopuszczający 

6. 0% - 34% - niedostateczny 

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. W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, 

umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: 

 



 

 



 

 

 


