PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
dla klas I/II/III Liceum i I/II/III/IV Technikum
1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego zgodny jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w
Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego.
3.

Uczeń otrzymuje oceny z:
a) pisania,
b) mówienia,
c) czytania,
d) słuchania.
Sprawności te sprawdzane są poprzez następujące formy:
-odpowiedź ustna,
-wypowiedzi na forum (ocenianie bieżące),
-testy leksykalno-gramatyczne,
-krótkie sprawdziany tzw. kartkówki, obejmujące słownictwo, sprawdzające słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, z trzech ostatnich lekcji, nie trwające
dłużej niż 15 minut, krótkie wypowiedzi pisemne,
-praca domowa,
- prezentacje- pomoce naukowe,
- udział w konkursach i olimpiadach.
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KATEGORIA
POWTÓRZENIE

TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY
Oznaczenie w dzienniku: SP1/SP2/SP3/SP4
itd.

WYPOWIEDŹ USTNA
Oznaczenie w dzienniku: Od1/Od2/Od3 itd.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Poszczególny rozdział kończy powtórzenie (zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), na
którym uczniowie utrwalają zakres materiału z omówionego rozdziału. Na lekcji powtórzeniowej nie można
zgłosić nieprzygotowania.
Rozdział kończy całogodzinny pisemny test, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Obejmuje on zakres
materiału z jednego rozdziału.
Poprawa pracy klasowej ma charakter ustny lub pisemny. Tylko ocena niedostateczna i dopuszczająca podlega
poprawie. Słabsze oceny nie będą wpisywane. Jeżeli uczeń nie skorzystał z uprawnienia do poprawy sprawdzianu
w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z klasą, traci to uprawnienie. Nieobecność ucznia na
poprawie daje mu możliwość poprawienia oceny w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem.
Jeśli uczeń korzysta podczas pisemnej pracy (sprawdzian lub kartkówka) z niedozwolonych pomocy (ściąg),
nauczyciel zabiera mu kartkę, co równa się otrzymaniu oceny: niedostateczny. Natomiast w sytuacji, kiedy uczeń
konsultuje się z innym uczniami, otrzymuje upomnienie; po drugim upomnieniu nauczyciel zabiera kartkę i stawia
ocenę niedostateczną.
W przypadku nieobecności klasówkę należy zaliczyć na najbliższej jednostce lekcyjnej. Jeżeli jednak absencja
była dłuższa, wówczas uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela w celu uzgodnienia terminu napisania zaległego
sprawdzianu.
W pracach pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik oceniania przeliczany na dany stopień:
PROCENTY
STOPIEŃ
100%
celujący
90-99%
bardzo dobry
75-89%
dobry
51-74%
dostateczny
30-50%
dopuszczający
0-29%
niedostateczny
Prace pisemne przechowywane są do końca roku szkolnego i mogą zostać udostępnione rodzicom ucznia.
Przynajmniej raz na okres uczeń jest odpytywany z trzech ostatnich lekcji. Uczeń powinien być przygotowany na
bieżąco. Każdą ocenę (poza bardzo dobrą) może poprawić w terminie 2 tygodni. Nie należy stawiać więcej niż
jednej oceny za jedną wypowiedź. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, może być traktowany jako osoba
nieprzygotowana pod warunkiem powiadomienia nauczyciela o tym fakcie na początku zajęć. Jednocześnie jego
obowiązkiem jest uzupełnienie zaległości na następną lekcję.
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KARTKÓWKA
Oznaczenie w dzienniku: Kr1/Kr2/Kr3 itd.

PRACA DOMOWA
Oznaczenie w dzienniku: PRD/ ZAD
ZESZYT PRZEDMIOTOWY
I ZESZYT ĆWICZEŃ

NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
Oznaczenie w dzienniku: NP
OCENIANIE BIEŻĄCE
Oznaczenie w dzienniku: P/M
OCENA SUMUJĄCA

Uczeń bez konsekwencji może zgłosić przy biurku nauczyciela po sprawdzeniu listy obecności jedno
„nieprzygotowanie” do zajęć w ciągu jednego semestru. „Nieprzygotowanie” obejmuje także krótki,
niezapowiedziany sprawdzian 10 minutowy, ale nie dotyczy pracy klasowej, lekcji powtórzeniowej i
zapowiedzianej kartkówki. Spóźnione usprawiedliwienia po odnotowaniu nieprzygotowań nie będą przyjmowane..
Kartkówka jako forma bieżącej kontroli pracy ucznia nie podlega poprawie i może obejmować materiał
z trzech ostatnich lekcji. Może ale nie musi być wcześniej zapowiedziana. W przypadku zapowiedzianej
kartkówki uczniowie nie maja prawa na zgłoszenia nieprzygotowania.
Prace domowe oceniane są według kategorii wypowiedzi pisemnej. Każdą nieodrobioną pracę domową należy
uzupełnić. Uczeń bez konsekwencji może zgłosić przy biurku nauczyciela po sprawdzeniu listy obecności jeden
raz brak pracy domowej.
Jeśli natomiast uczeń nie zgłosi przy biurku nauczyciela po sprawdzeniu listy obecności braku pracy domowej,
grozi mu ocena: niedostateczny. Ocenę tą można poprawić odrabiając według wskazań nauczyciela zaległą pracę
domową lub kolejną.
Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, w którym należy
pisać długopisem. Można posiadać podręczniki używane, jednakże pod warunkiem wcześniejszego ich
wygumkowania.
Za nieprzygotowanie do lekcji, czyli brak zeszytu, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń, uczeń otrzymuje upomnienie
w formie „-„ przy czym trzy upomnienia skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Zaangażowanie ucznia do lekcji, jego pracowitość i sumienność może zostać docenione „+”, przy czym pięć
plusów skutkuje otrzymaniem oceny bardzo dobrej. Tym samym brak zaangażowania na lekcji, nieprzygotowanie
lub niechęć do pracy oceniana jest „-„ przy czym trzy minusy to ocena niedostateczna.
Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Ocena okresowa jest wynikiem pracy ucznia w ciągu całego półrocza, ocena końcowa jest wynikiem pracy w ciągu
całego roku szkolnego.

KONKURSY I OLIMPIADY
Oznaczenie w dzienniku: KON

Udział w konkursach i olimpiadach doceniany jest oceną bardzo dobrą, ewentualnie celującą w zależności od
szczebla ( szkolne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie).

PREZENTACJE-POMOCE NAUKOWE
Oznaczenie w dzienniku: PRE

Za przygotowanie prezentacji uczeń otrzymuje ocenę adekwatną do treści, włożonej pracy, staranności i
omówienia (przeczytania) jej na forum klasy.

KLASYFIKACJA

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może być nieklasyfikowany.

Sporządziła: Joanna Rzepecka - Bober
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