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Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego 

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. 

 

I. Zasady ogólne  

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

III. Ocenianie bieżące. 

IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

V. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

VI. Kryteria oceniania zadań otwartych w klasach VII - VIII oraz klasach dotychczasowego gimnazjum ( w oparciu o standardy 

egzaminacyjne egzaminu w ósmej klasie oraz egzaminu gimnazjalnego) 

VII. Postanowienia końcowe 

 

I. Zasady ogólne 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły i stanowią uszczegółowienie postanowień Wewnątrzszkolnego Oceniania 

określonego w Statucie szkoły 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.  

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na 

początku roku szkolnego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia na podstawie orzeczeń, opinii zppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez nauczyciela. 

6. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

7. Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijanie jego uzdolnień, pokonywanie ewentualnych trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Statucie Szkoły.  

9. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom i rodzicom 

na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

1. Nauczyciel systematycznie sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia. Minimalną ilość ocen cząstkowych w semestrze wymaganą do 

ustalenia oceny semestralnej i rocznej określa Statut szkoły. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak:  

a) praca klasowa, 

b) sprawdzian umiejętności przedmiotowych: sprawdzian umiejętności słuchania ze zrozumieniem, sprawdzian  

umiejętności rozumienia tekstów czytanych,  sprawdzian tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie krótkiego  

tekstu użytkowego, sprawdzian znajomości środków i funkcji językowych 

c) kartkówka 

d) odpowiedź ustna (dialog, prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, 

opowiadanie o sobie i o sytuacjach dnia codziennego) 

e) zadanie domowe 

f) aktywność 

g) inne  

3. Charakterystykę oraz wagi poszczególnych form sprawdzania wiedzy jak i sposób ich zapowiadania, przeprowadzania oraz warunki 

zmiany terminów zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności  szczegółowo określa Statut szkoły. 

4. Prace klasowe oraz sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz termin jest odnotowywany 

 w terminarzu dziennika elektronicznego. 

5. Kartkówka jest równorzędna z odpowiedzą ustną i może być przeprowadzona na każdej lekcji i nie wymaga wcześniejszego 

zapowiedzenia. 

6.  Jeśli kartkówka lub odpowiedź ustna (np. dialog) jest zapowiedziana przez nauczyciela, uczniowie nie mogą zgłaszać nieprzygotowania  

i nie mogą być zwolnieni z udziału w niej, natomiast uczniowie nieobecni na danej formie sprawdzania wiedzy muszą ją zaliczyć w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły.  

7. Zasady poprawiania niekorzystnych wyników oraz nadrabiania niezaliczonych form sprawdzania wiedzy określa Statut szkoły.  

8. Jeśli uczeń nie zaliczy formy sprawdzania wiedzy, na której był nieobecny, w terminie określonym Statutem szkoły  lub - w przypadku 

kartkówki  - niniejszym PZO ,  po upływie tego terminu otrzymuje z niej ocenę niedostateczną. 

9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć bez podania przyczyny odpowiednio: przy jednej godzinie tygodniowo - jeden raz  

w semestrze, przy dwóch godzinach tygodniowo - 2 razy w semestrze, a przy  trzech  lub więcej godzinach tygodniowo – 3 razy  

w semestrze. Zasady i okoliczności zgłaszania nieprzygotowania do zajęć reguluje Statut szkoły. 

10. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest zgodnie z postanowieniami  Statutu Szkoły. 
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III. Ocenianie bieżące 

1. Ocenianie bieżące jest przeprowadzane w sposób systematyczny i równomierny w trakcie trwania całego semestru, a minimalną liczbę 

ocen w zależności od ilości godzin przedmiotu w tygodniu określa Statut szkoły: 

a) 1 godz. zajęć/tydzień – min. 3 oceny (w tym minimum jedna ocena z wagą 3 - ze sprawdzianu lub pracy klasowej, 

jedna z wagą 2 – z kartkówki lub odpowiedzi ustnej, oraz jedna z wagą 1) 

b) 2 godz. zajęć/tydzień – min. 5 ocen, ( w tym minimum dwie z wagą 3 - ze sprawdzianu lub pracy klasowej, dwie  

z wagą 2 – z kartkówki lub odpowiedzi ustnej oraz minimum jedna z wagą 1) 

c) 3 godz. i więcej – min. 7 ocen. ( w tym minimum dwie z wagą 3 - ze sprawdzianu lub pracy klasowej, trzy z wagą 2 

– z kartkówki lub odpowiedzi ustnej oraz minimum dwie z wagą 1) 

2. Ustala się następującą skalę ocen prac pisemnych:  

Skala procentowa 
Klasy VII –VIII  

i dotychczasowe gimnazjum 

96% - 100% celujący 

87% - 95% bardzo dobry 

75% - 86%  dobry 

56% - 74% dostateczny 

40% - 55% dopuszczający 

0% - 39% niedostateczny 

 

 

IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

Ocena niedostateczna - Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i 

nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

 OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

 Niski stopień spełnienia 

wymagań edukacyjnych 

Podstawowy stopień 

spełnienia wymagań 

edukacyjnych 

Średni stopień 

spełnienia wymagań 

edukacyjnych 

Wysoki stopień 

spełnienia wymagań 

edukacyjnych 

Bardzo wysoki stopień 

spełnienia wymagań 

edukacyjnych  
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Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów  

i wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i wymowie, 

• zna proste, elementarne 

struktury gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia bardzo liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne we 

wszystkich typach zadań. 

 

Uczeń: 

• zna część 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 

• popełnia sporo błędów  

w ich zapisie i wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne  

w trudniejszych zadaniach. 

 

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

 

Uczeń: 

• zna prawie wszystkie 

wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna prawie wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

 

Uczeń: 

• zna  wszystkie 

wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

potrafi samodzielnie 

poprawić. 
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Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie – rozumie 

pojedyncze słowa, 

• rozumie ogólny sens 

przeczytanych tekstów,  

w ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania  

z czytania ze 

zrozumieniem 

 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania  

z czytania ze 

zrozumieniem  

i rozumienia ze słuchu. 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

•na ogół poprawnie 

rozwiązuje zadania  

z czytania ze 

zrozumieniem  

i rozumienia ze słuchu. 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania z czytania ze 

zrozumieniem  

i rozumienia ze słuchu 

(zdarzają mu się 

sporadyczne błędy), 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania z czytania ze 

zrozumieniem 

i rozumienia ze słuchu, 

• potrafi uzasadnić 

swoje odpowiedzi. 
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Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie są 

płynne i są bardzo krótkie: 

wyrazy, pojedyncze 

zdania, w formie pisemnej 

dwa - trzy zdania, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką część 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są  

w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 

• uczeń stosuje niewielki 

zakres poznanego 

słownictwa oraz struktur, 

• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które mogą 

zakłócać komunikację. 

 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie są 

zbyt płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

częściowo nielogiczne  

i niespójne, 

• uczeń stosuje słownictwo 

i struktury odpowiednie do 

formy wypowiedzi, 

• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które nie 

zakłócają jednak 

komunikacji. 

 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 

dość płynne, a jego 

prace pisemne mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 

spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 

słownictwo oraz 

struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, nie 

zakłócające 

komunikacji, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl z niewielkimi 

uchybieniami. 

 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

na ogół logiczne  

i spójne, 

• uczeń stosuje dość 

bogate słownictwo  

i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

 

 

 

 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 
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V. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

 

 

VI. Kryteria oceniania zadań otwartych w klasach VII - VIII oraz klasach dotychczasowego gimnazjum ( w oparciu o standardy 

egzaminacyjne egzaminu w ósmej klasie oraz egzaminu gimnazjalnego) 

 

Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość słownictwa. 

1. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.  

2. W przypadku zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych równie istotna jak komunikatywność odpowiedzi jest jej poprawność. 

Odpowiedzi zawierające poważne błędy językowe i/lub ortograficzne nie są akceptowane.  

 

Zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych  

1. Odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.  

2. Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli zdający:  

a. popełnia błędy, które: − zmieniają znaczenie słowa, np. er ist zamiast er isst., − powodują, że użyte słowo nie byłoby zrozumiane 

przez odbiorcę jako słowo, którym zdający powinien uzupełnić tekst, − powodują, że odpowiedź jest dwuznaczna lub 

wieloznaczna 

b. używa zapisu fonetycznego w języku polskim, np. szule zamiast Schule  

c. udziela odpowiedzi, która: − nie jest wystarczająco precyzyjna, − nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna z fragmentami tekstu 

otaczającymi lukę  

d. udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna  

e. podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne z tekstem  

f. udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu  
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3. W odpowiedziach do zadań otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych kluczowe jest przekazanie 

komunikatu. Błędy językowe oraz ortograficzne są dopuszczalne, o ile odpowiedź ucznia w sposób jednoznaczny wskazuje, że zrozumiał 

on tekst. 

 

Zadanie otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej  

1. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:  

a.  treść: od 0 do 4 pkt. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej 

wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. 

 

 Ile podpunktów uczeń rozwinął? 

Do ilu podpunktów uczeń się 

odniósł? 3 2 1 0 

3 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

2  2 pkt 1 pkt 1 pkt 

1   1 pkt 0 pkt 

0    0 pkt 

 

b. spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje 

jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami/akapitami 

tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest 

jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli).  

 

2 Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i 

całego tekstu. 

1 Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu. 

0 Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość 

fragmentów. 

 

c. zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie 

struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 

 

2 Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych sformułowań. 

1 Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości. 
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0 Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia. 

 

Przez pojęcie „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu  

i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny. 

 

d. poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy 

gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.  

 

2 • Brak błędów.  

• Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację. 

1 • Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację.  

• Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji. 

0 • Liczne błędy często zakłócające komunikację.  

• Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację. 

 

 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

1. W sprawie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz ocen klasyfikacyjnych wystawionych niezgodnie z procedurami 

zastosowanie mają zapisy zawarte w Statucie szkoły. 

2. Niniejsze zasady oceniania przedmiotowego stanowią tylko uszczegółowienie postanowień Statutu szkoły. 


