
PRZEDMIOTOWY SYSTEM 
OCENIANIA
NA LEKCJACH
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA



PODRĘCZNIKI I ZESZYTY
komplet = książka + zeszyt ćwiczeń

można zostawiać w szafce szkolnej, o ile nie ma zadanej pracy domowej

Zeszyt:

podpisany na pierwszej stronie (może być ozdobiona) – imię, nazwisko, 
klasa, przedmiot, nazwisko nauczyciela prowadzącego lekcje

ostatnia strona – tabela nieprzygotowań

systematycznie prowadzony, zapis dat, tematów, notatki z lekcji, zapis 
prac domowych

uzupełniany w razie nieobecności na lekcji

nauczyciel może sprawdzać zeszyt



PRACA NA 
LEKCJI

aktywne uczestnictwo

zgłaszanie odpowiedzi 
poprzez podniesienie ręki

staramy się mówić w 
języku obcym

szacunek dla innych



SYSTEM 
OCENIANIA

Oceny można dostać za:

kartkówki – do 15 min., trzy ostatnie 
lekcje lub praca domowa, oddawane w 
ciągu7 dni

sprawdziany – do 30 min., oddawane 
w ciągu 21 dni

prace klasowe – do 45 min, oddawane 
w ciągu21 dni

odpowiedzi ustne – zakres do trzech 
ostatnich lekcji

zadania domowe

aktywność na lekcji

prace dodatkowe (projekty, 
prezentacje, lektury)

ćwiczenia i zadania wykonywane 
podczas lekcji

dyktanda



SPRAWDZIANY I PRACE 
KLASOWE

termin pisania ustalany 
wspólnie z nauczycielem, 
minimum na tydzień 
wcześniej – zapis w 
dzienniku elektronicznym

nie przekładamy 
sprawdzianów

waga oceny x2

oddawane w ciągu 3 
tygodni

niesamodzielna praca 
ucznia – ocena 
niedostateczna bez 
możliwości poprawy 
(dotyczy sprawdzianów, 
prac klasowych, 
kartkówek)



NIEPRZYGOTOWANIA
2 w semestrze

brak pracy domowej, nie przyswojenie materiału z poprzednich 
lekcji

zgłaszane zaraz po wejściu do klasy

zapis w tabeli nieprzygotowań na końcu zeszytu

nie zwalnia z pisania zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu lub 
pracy klasowej

niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugi semestr

Nieobecność na pracy klasowej:

usprawiedliwiona dłuższa niż tydzień – pisanie w terminie 
ustalonym z nauczycielem

jedynie w dniu – uczeń może zostać poproszony o napisanie od razu 
na lekcji



OCENIANIE
standardowe oceny wg skali 1 – 6

dopuszczalne różnicowanie „+” przy 
2, 3, 4

procentowa skala ocen (dotyczy 
sprawdzianów, prac klasowych, 
kartkówek)

100% - 90% + zadanie dodatkowe –
celujący

100% - 90% - bardzo dobry

89,9% - 75% - dobry

74,9% - 53%- dostateczny

52,9% - 41% - dopuszczający

40,9% - 0% - niedostateczny



POPRAWA OCENY

jednorazowo, nie 
dotyczy kartkówek

dotyczy ocen: ndst, 
dop, dst

poprawiona ocena 
wpisana do 
dziennika

nieobecność 
nieusprawiedliwion
a na poprawie –
ndst



PODWYŻSZENIE OCENY SEMESTRALNEJ

średnia ważona: …,6 - …,74

zaliczone minimum 80% sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi 
ustnych

uczeń – przygotowany do lekcji, posiada komplet książek, prowadzi 
systematycznie zeszyt

uczeń – aktywnie bierze udział w lekcjach

jeśli średnia jest wyższa niż …,74 ocena podwyższana o jeden 
stopień

ocena końcoworoczna wystawiana na podstawie ocen z 2 semestru 
oraz oceny śródrocznej pełnej.



SPRAWY PORZĄDKOWE

podczas zajęć obowiązuje kompletny strój szkolny

opuszczając pracownię zostawiamy po sobie 
porządek

uczniowie stosują się do poleceń nauczyciela

uczniowie nie przeszkadzają sobie nawzajem w 
uczestnictwie w lekcji, ani nauczycielowi w jej 

prowadzeniu

dbamy o kulturę języka i wypowiedzi

dozwolone jest picie w trakcie zajęć



NAUKA ON-LINE

OFFICE 365 (aplikacja Outlook oraz Teams).

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą 
oceniani za:

• zadania domowe, 

•prace pisemne, 

•karty pracy, 

• skany lub zdjęcia zadań zleconych przez nauczyciela, 

•nagrania, 

• wypowiedzi ustne na żywo.



NAUKA ON-
LINE

Testy, karty pracy i zadania 
sprawdzające wiedzę uczeń 

rozwiązuje samodzielnie.

Prace do sprawdzenia odsyłane są 
w miejsce wskazane przez 

nauczyciela, w wyznaczonym 
terminie.

Nie każda praca ucznia będzie 
podlegała ocenie. Nauczyciel 
będzie decydował, jaki rodzaj 
pracy zdalnej będzie oceniany.



NAUKA ON-LINE –
GROMADZENIE PRACY

pliki (najlepiej w notatniku OneNote w 
aplikacji Teams)

notatki w zeszycie przedmiotowym

rozwiązane zadania w książce i zeszycie 
ćwiczeń.



NAUKA ON-LINE -
TERMINOWOŚĆ

niewywiązanie się z pracy w 
terminie = nieprzygotowanie

odnotowywane w e-dzienniku

uczeń odsyła w nowym 
ustalonym terminie



NAUKA ON-LINE

Zasady
oceniania

i poprawiania
ocen

na koniec
semestru/roku
szkolnego

nie ulegają
zmianie.



NAUKA ON-LINE



NAUKA ON-LINE


