PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z J. NIEMIECKIEGO
1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.Ocenie podlegają : sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedź ustna, zadania
domowe, aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji, wkład pracy własnej
oraz praca w grupie.W półroczu uczeń będzie miał 2-3 testy (sprawdziany)
3.Prace klasowe, sprawdziany, testy są obowiązkowe, zapowiedziane co najmniej
tydzień wcześniej i omówiony jest ich zakres.
4.Uczeń może poprawić pracę klasową lub sprawdzian, jeżeli uzyskał ocenę
niedostateczną w ciągu tygodnia od dnia oddania pracy i może to zrobić
tylko raz.
Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z całą klasą, pisze go na pierwszej lekcji na
której będzie. Jeśli nieobecność była spowodowana dłuższą chorobą , można
ustalić z nauczycielem inny termin pisania sprawdzianu. (Należy jednak ten fakt
zgłosić nauczycielowi przed lekcją)
5.Kartkówki obejmują materiał trzech ostatnich tematów lekcyjnych, nie są
zapowiedziane i nie podlegają poprawie.
6.Prace domowe, prowadzenie zeszytów ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych
mają wpływ na ocenę końcową.
7.Uczeń nie ma możliwości poprawy ocen przed klasyfikacją śródroczną lub
roczną (Nie przeprowadza się sprawdzianu zaliczeniowego na wyższą ocenę
podczas lekcji). Jeśli uczeń nie zgadza się z oceną może się od niej odwołać
w trybie przewidzianym w WO .
8. Uczeń otrzymuje poprawiony test (sprawdzian) do domu, daje do podpisu
rodzicom (prawnym opiekunom) i przynosi z powrotem nauczycielowi.
9. Testy (sprawdziany) z całego działu oraz kartkówki są oceniane wg skali
zawartej w WO.
10. Uczeń ma prawo 1 raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji –
tzw. „np” (nie dotyczy prac kontrolnych i zapowiadanych sprawdzianów)
Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, jeśli uczeń nie zgłosi tego
faktu a zostanie zapytany, to otrzymuje ocenę niedostateczną.
Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się także brak zadania domowego.
Za brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje „-”.
Trzeci minus jest równoznaczny z oceną niedostateczną.
11. Za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać „+”, 3 plusy są równoznaczne
z oceną b. dobrą.
12. Ocenę celującą na koniec roku może otrzymać uczeń, który opanował
umiejętności językowe zawarte w podstawie programowej i potrafi je
wykorzystać w czasie wypowiedzi ustnej lub pisemnej (prace klasowe,
zadania domowe, projekty) oraz bierze udział w konkursach języka
niemieckiego.
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