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PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓL BUDOWLANYCH IM. T. KOŚCIUSZKI 

W BRZOZOWIE 

 

 

 

1. Dokumenty regulujące PSO. 

2. Prawa i obowiązki  ucznia. 

3. Obszary i aktywności ucznia podlegające ocenie, częstotliwość 

4. Ocena semestralna i roczna. 

5. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach 

6. Oczekiwane poziomy osiągnięć dla uczniów posiadających orzeczenie 

dotyczące kształcenia  specjalnego oraz dostosowania wymagań do 

indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych. 

7. Praca na lekcjach języka niemieckiego z uczniami posiadającymi orzeczenia 

dotyczące dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. 

8. Wymagania wynikające z programu nauczania. 
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 1. DOKUMENTY REGULUJĄCE PSO: 

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7wrzesnia 2004 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów w szkołach publicznych. 

2. Podstawa programowa.  

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

4. Program nauczania języka niemieckiego na etapie IVo/IVI. Kurs podstawowy.  

 

 2. PRAWA i OBOWIĄZKI  UCZNIA.  

 Uczeń ma prawo znać swoje oceny.  

 Uczeń może zadawać pytania w dowolnej formie (ustnie , pisemnie ,anonimowo) w trakcie 

prezentowania nowych treści , jak i przed rozpoczęciem nowego tematu. Wyklucza się 

jednak zgłaszania (często przez przewodniczącego samorządu klasowego) na początku 

nowej lekcji , że klasa nic nie rozumie i prosi o powtórzenie ostatniego tematu. Pytania 

winny być sprecyzowane w miarę konkretnie. 

 Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na lekcje.  

 Uczeń powinien być przygotowany do każdych zajęć.  

 Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika i książki 

ćwiczeń. 

 Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć 

lekcyjnych i braku zadania domowego bez ponoszenia konsekwencji . Za każde następne 

nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Swoje nieprzygotowanie uczeń 

zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Jeżeli tego nie uczyni, może otrzymać ocenę 

niedostateczną w przypadku stwierdzenia zaistniałego faktu. 

 Prawo ucznia do nieprzygotowania nie dotyczy prac zapowiadanych z wyprzedzeniem. 

 Uczeń, którego numer kolejny w dzienniku zajęć lekcyjnych to tzw. „szczęśliwy numerek” 

jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, 

powinien ją napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i 

sposób do uzgodnienia z nauczycielem. Nie zgłoszenie się równoznaczne jest z oceną 

niedostateczną. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres. 

 Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni. 

 Pracę klasową można poprawić.  
-  Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w ciągu 2 tygodni od oddania prac.  

-  Ocenę z pracy poprawkowej nauczyciel wpisuje do dziennika.  

-  Przy ustalaniu oceny semestralnej pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla    

ucznia. 

-  Poprawa danej pracy klasowej możliwa jest tylko raz. 
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-  Poziom wymagań , stopień trudności i punktacja na pracy poprawkowej są takie same 

jak na pracy pierwotnej. 

 Stwierdzony brak samodzielności podczas pisania prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, 

kartkówki (zaglądanie do pracy kolegi, używanie „ściągawek” lub „gotowców”) skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

 Kartkówki są również obowiązkowe i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być 

zapowiadane. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w ciągu 1 tygodnia. 

 Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. 

 Prace klasowe są archiwizowane. Uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i otrzymać 

uzasadnienie wystawionej oceny. 

 Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.  

 W ramach poprawy niezadowalających wyników nauczania uczeń może zostać zobowiązany 

do wykonywania dodatkowej pracy, np. zbierze informacje w prasie o ważnym wydarzeniu 

dotyczącym Niemiec, przygotuje słowniczek tematyczny, wykona plakat na określony temat. 

 Uczniowie z trudnościami w opanowaniu materiału, mają prawo do: 

a) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z 

nauczycielem; 

b) pomocy koleżeńskiej; warunkiem udzielenia pomocy jest aktywna obecność na 

zajęciach programowych lub usprawiedliwiona nieobecność; 

c) obniżonych wymogów edukacyjnych – na podstawie opinii PPP. 

 Uczniowie zdolni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, 

uczestnicząc w zajęciach koła języka niemieckiego 
 

 

 3. OBSZARY I AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ I 

SPOSÓB OCENY. 

 

Każdy uczeń oceniany będzie w zakresie 4 podstawowych sprawności językowych: mówienie, 

pisanie, czytanie, rozumienie. Ocenie podlegać będzie również aktywność ucznia oraz sposób 

realizacji zadań dodatkowych (nadobowiązkowych). 

 1. Wiedza i umiejętności 

- wiedza o krajach niemieckojęzycznych  

- znajomość słownictwa 

- znajomość reguł gramatycznych i ich praktyczne zastosowanie 

- umiejętność pracy z mapą, orientacja na mapie Europy  

     

      2. Postawa 

- aktywność 

- kreatywność 
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- współpraca w grupie 

- otwartość i tolerancja wobec zjawisk interkulturowych i odmienności kulturowych 

- wkład pracy 

- samodzielność 
 

      3. Słuchanie: 

- rozumienie tekstu (mówionego w normalnym tempie ,autentycznie ) 

- odtwarzanie 

- zapamiętywanie 
     4. Mówienie: 

- komunikatywność wypowiedzi 

- płynność wypowiedzi 

- trafność mówienia na temat 

- trafność doboru słownictwa i struktur gramatycznych 

- umiejętność zachowania się w konkretnych sytuacjach mówienia ,reakcje językowe 

- recytacja 
     5. Czytanie: 

- głośne (bez i z przygotowaniem) płynność, intonacja ze zrozumieniem 

- ciche ze zrozumieniem 

- praca z tekstem :zrozumienie globalne, selektywne, wyszukiwanie konkretnych 

informacji 

     6. Pisanie: 

- forma wypowiedzi :samodzielny zwarty tekst na podstawie materiału źródłowe- 

go (opowiadanie, list, pocztówka, krótka informacja, notatka, formularz, kartka 

okolicznościowa) 

- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa 

- bogactwo języka 

 

 CO OCENIAMY?  

1. Prace klasowe (testy, sprawdziany)  

2. Kartkówki  

3. Wypowiedzi ustne, pisemne (dialogi lub monologi na dany temat – spontaniczne, 

przygotowane w domu lub na lekcji) 

4. Prace domowe  

5. Estetyka zeszytu przedmiotowego   

6. Przygotowanie materiałów pomocniczych,  

7. Prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat.  



 

5 
 

8. Praca na lekcji –aktywność, praca indywidualna lub w grupach 

9. Udział w konkursach 
 

 W JAKI SPOSÓB OCENIAMY? 

1. Cyfrowo, w skali od l do 6 oceniane są odpowiedzi ustne, pisemne i prace praktyczne 

2. Plusem lub minusem oceniana będzie aktywność na lekcji, praca w grupach, pomysłowość.  

 „+” (plus) dostaje uczeń, który : 

- prawidłowo odpowiedział na zadane pytanie , 

- prawidłowo wykonał proste polecenie lub ćwiczenie, 

- bierze aktywny udział w lekcji 

 Suma 5 znaków" + " daje ocenę 5 (bdb) 

 „-”( minus) zostanie wpisany uczniowi, który: 

- nie potrafi dać poprawnej odpowiedzi z zakresu podstaw programowych 

potrzebnych do realizacji nowego tematu 

- wykazuje źle ukierunkowaną aktywność na lekcji 

- nie dysponuje podręcznikiem,  zeszytem przedmiotowym lub zeszytem ćwiczeń 
 ( bez uprzedniego usprawiedliwienia). 

 Suma 3  znaków " -" daje ocenę 1( ndst)  
 

3. Punktowo - w przeliczeniu na oceny cyfrowe oceniane będą wszystkie prace pisemne. Jeżeli 

uczeń spełni wymagania na ocenę 5 (bdb ) i rozwiąże zadania dodatkowe, może otrzymać 

ocenę celującą (6) 

- 100 %  - 90 % ilości wszystkich punktów  - 5 (bdb) 

-   89 % - 75 %                         - 4 (db)                       

-   74% -  6 0 %    - 3 (dst) 

-   59 % -  40%   - 2 ( dop) 

- mniej niż 39 %   - 1 (ndst) 
 

 

 KKRYTERIA OCENIANIA  POSZCZEGÓLNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH 

 1.   Mówienie: 

 ocena celująca 

 -uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymywać rozmowę, wypowiada  się 

swobodnie, także bez przygotowania, wypowiedź jest spójna i logiczna, a zasób 
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słownictwa bardzo bogaty, sporadycznie zdarzają się błędy, które nie zakłócają 

komunikacji; 

 

 ocena bardzo dobra 

 -uczeń wypowiada się swobodnie i płynnie na określony temat, wypowiedź jest   

spójna i logiczna, posiada bogaty zasób słownictwa, popełnia drobne błędy,   które nie 

zakłócają komunikacji; 

        

 ocena dobra 

 -uczeń potrafi samodzielnie formułować krótkie wypowiedzi na określony  temat, 

posiada dość bogaty zasób słownictwa, w swojej wypowiedzi popełnia      dużo drobnych 

błędów, które jednak nie zakłócają komunikacji 

 

 ocena dostateczna  

 -uczeń nie potrafi wypowiadać się spontanicznie, ogranicza się do pojedynczych 

zdań, potrafi jednak wypowiadać się na przygotowany temat,  wypowiedzi są krótkie, nie 

zawsze tworzą logiczną całość lub są dłuższe, lecz  zawierają liczne błędy, które czasami 

zakłócają komunikację, posiada podstawowy zasób słownictwa; 

 ocena dopuszczająca 

-uczeń nie potrafi zupełnie wypowiadać się spontanicznie, ma duży kłopot z  

przygotowaniem wypowiedzi na określony temat, robi to z pomocą   nauczyciela, nie 

kończy zdań, popełnia dużo błędów, które często zakłócają  komunikację, posługuje się 

ubogim słownictwem; 

 

 ocena niedostateczna 

 -uczeń nie potrafi wypowiadać się na żaden określony temat ani też odpowiedzieć 

na pytania nauczyciela, ma braki w podstawowym słownictwie. 

 

    2. Słuchanie i czytanie: 

 ocena celująca  
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 -uczeń rozumie wszystkie polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela, rozumie  teksty ze 

słuchu wykraczające poza program, czyta płynnie nowe teksty; 

 

 ocena bardzo dobra 

  -uczeń rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela, rozumie 

obcojęzyczny tekst ze słuchu w 90%, nowe teksty czyta dość płynnie; 

 ocena dobra 

 -uczeń rozumie wszystkie polecenia i większość dłuższych wypowiedzi  nauczyciela, 

rozumie obcojęzyczny tekst w ok.75%; nowy tekst czyta z  potknięciami; 

 ocena dostateczna  

-uczeń rozumie większość poleceń nauczyciela, rozumie tekst obcojęzyczny w   60%, nowy tekst 

czyta z wieloma potknięciami; 

 ocena dopuszczająca 

-uczeń często nie rozumie poleceń nauczyciela, rozumie tekst obcojęzyczny w co najmniej 35%, 

nowy tekst czyta bez przygotowania słabo; 

 ocena niedostateczna  

-uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, nie potrafi zrozumieć tekstu obcojęzycznego ze słuchu i 

czytanego nawet w 30%, nowy tekst czyta niezrozumiale 

 

 3. Pisanie: 

 ocena celująca  

-uczeń potrafi napisać dłuższą wypowiedź, która jest spójna i logiczna, a użyte w niej 

słownictwo i struktury gramatyczne wybiegają poza program; 

 ocena bardzo dobra  

-uczeń potrafi napisać dłuższy spójny logiczny tekst na temat zawarty w programie,używa 

bogatego słownictwa i struktur językowych, zdarzają się drobne błędy, które jednak nie 

zakłócają komunikacji; 

 ocena dobra 
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-uczeń potrafi napisać krótki tekst, używa dość bogatego słownictwa, buduje proste 

zdania, popełnia dość dużo drobnych błędów, które nie zakłócają  jednak sensu 

wypowiedzi; 

 ocena dostateczna 

-uczeń potrafi napisać krótką wypowiedź na określony temat, ale wypowiedź   jest zbyt 

krótka, nie wyczerpuje zagadnienia albo dłuższa, ale z licznymi błędami, które utrudniają 

zrozumienie sensu; 

 ocena dopuszczająca 

-uczeń ma duży kłopot z napisaniem krótkiej wypowiedzi na określony temat, wypowiedź jest 

niespójna, uczeń buduje krótkie zdania, które zawierają dużo  błędów, uniemożliwiające 

zrozumienie sensu;  

 ocena niedostateczna 

-uczeń nie potrafi napisać nawet kilku zdań na określony temat, jeśli podejmuje  próbę ich 

napisania, to ilość błędów nie pozwala na zrozumienie sensu  wypowiedzi. 

 

4. Współpraca w grupie: 

 

 ocena bardzo dobra  -lider grupy 

 ocena dobra   -uczeń aktywny 

 ocena dostateczna  -uczeń wykonujący polecenia 

 ocena dopuszczająca  -uczeń bierny 

 ocena niedostateczna     -uczeń dezorganizujący pracę 
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 4 . OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA  

Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

lecz ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych,  w dalszej kolejności 

kartkówki , odpowiedzi ustne, zadania, aktywność i prace projektowe. 
Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna wystawiona jest w oparciu o obie oceny semestralne.  

 

 5. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH  

 

1. Szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom 

przedstawiane na bieżąco na lekcjach.  

2. Każda ocena jest jawna i uzasadniana.  

3. Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.    

4. W  zeszytach przedmiotowych uczniowie dokonują wpisu: „Z pracy 

klasowej/kartkówki/odpowiedzi/zadania domowego itd.  otrzymałem ........” Informację 

podpisuje nauczyciel i rodzic.  

5. Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela i dostępne do ewentualnego wglądu 

przez rodziców.  

6. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w czasie konsultacji nauczyciela (jeden 

raz w tygodniu) 

7. Oceny z prac klasowych wstawiane są kolorem czerwonym.  

8. O przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) uczeń zostaje poinformowany na tydzień 

przed wystawieniem stopnia.  

9. Grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed 

konferencją klasyfikacyjną.  

 

 

6.OCZEKIWANE POZIOMY OSIĄGNIĘĆ DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH 

ORZECZENIE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ 

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I 

MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH 

 

Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim realizuje program szkoły masowej, ale dostosowany do 

jego poziomu. 

Aby uzyskać ocenę pozytywną z języka niemieckiego uczniowie powinni opanować umiejętności 

zawarte w podstawie programowej i z pomocą nauczyciela umieć : 

1. Z zakresu rozumienia ze słuchu : 

- identyfikować tekst z sytuacją i osobami 

- łączyć wypowiedzi z tekstem pisanym lub obrazkiem 

- zaznaczyć w tekście usłyszane słowa 
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- uszeregować kolejność obrazków lub zdarzeń na podstawie usłyszanego tekstu 

- wybrać prawdziwą wypowiedź związaną z wysłuchanym tekstem 

 

2. Z zakresu mówienia : 

- stawiać najprostsze pytania i udzielać na nie odpowiedzi ( imię, nazwisko, wiek, 

zainteresowania) 

- powtarzać za nauczycielem  lub nagraniem nowe słowa i wyrażenia 

- odtworzyć krótki dialog lub scenkę sytuacyjną 

- w miarę poprawnie wymawiać znane wyrażenia 

 

3. Z zakresu czytania 

- znać zasady prawidłowego czytania 

- przyporządkować tytuł do tekstu lub obrazka 

- rozumieć ogólny sens tekstu 

- układać fragmenty tekstu w całość 

- wyszukać w tekście o znanej treści odpowiednie informacje 

 

4. Z zakresu gramatyki 

- rozpoznać podstawowe części mowy 

- prawidłowo odmienić podstawowe czasowniki 

- znać podstawowe zasady gramatyczne ( może mieć jednak problemy z ich 

praktycznym zastosowaniem) 

- rozwiązać ćwiczenie na podstawie wzoru 

5. Z zakresu pisania 

- prawidłowo przepisać krótki tekst 

- dostrzegać różnice między formą graficzną a fonetyczną wyrazów 

- znać zasady ortografii (może jednak mieć trudności z ich zastosowaniem) 

 

6. Z zakresu słownictwa 

- prawidłowo przyporządkować słowa do obrazków 

- przyporządkować polskie znaczenia do słów niemieckich 

- pogrupować wyrazy tematycznie 

- identyfikować wyrazy w ciągu literowym 

- przetłumaczyć proste zdania z zakresu poznanego słownictwa 

 

Uczniowie, którzy zgodnie orzeczeniem PPP mają obniżone wymagania z języka niemieckiego lub 

stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są indywidualnie: 

 

- piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości; 

- uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich 

ocenianiu stosuje się jednak obniżone progi procentowe na poszczególne oceny. 



 

11 
 

7. PRACA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z UCZNIAMI 

POSIADAJĄCYMI ORZECZENIA DOTYCZĄCE DYSLEKSJI, DYSGRAFII LUB 

DYSORTOGRAFII 

 

 

W przypadku, kiedy orzeczenie dotyczy dysortografii, obowiązują podstawowe kryteria 

oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. 

Uczeń ze stwierdzoną dysortografią powinien znać teoretycznie zasady ortograficzne, ma 

jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają jednak wpływu na 

ocenę. 

Każdy uczeń ze stwierdzoną dysleksją może mieć problemy innego rodzaju, uwarunkowane  

rodzajem, zakresem i stopniem nasilenia zaburzeń. Uczniowie z dysleksją z reguły lepiej radzą 

sobie z mówieniem, natomiast często mają poważne trudności w przyswojeniu języków obcych 

w zakresie form pisanych, do których zalicza się nie tylko ortografia, ale i formułowanie 

wypowiedzi pisemnych i czytanie. Dla dużej grupy uczniów dyslektycznych poważny problem 

w nauce języków obcych stanowi rozumienie mowy ze słuchu, szczególnie odtwarzanej z kaset 

lub płyt CD. W związku z tym podczas  pracy z  uczniem należy zwracać szczególną uwagę na 

to, z czym dana osoba ma największe problemy i uwzględniać je podczas oceniania 

poszczególnych umiejętności i sprawności językowych.  

Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że trudności w czytaniu i pisaniu nie można traktować jako 

jednorodnego zjawiska, ponieważ każde dziecko ma problemy innego rodzaju i wymaga 

stosowania w nauczaniu odmiennych metod. Należy również odpowiednio dostosować tempo 

pracy do indywidualnych potrzeb . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


