
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego 
Szkoła Podstawowa, Klasa 5 i 6 

 
Prace klasowe: 
- przeprowadzane po każdym dziale 
- zapowiadane dwa tygodnie wcześniej  
- są oceniane wg następującej skali:  
 0% – 49% ocena niedostateczna 
 50% - 64 % ocena dopuszczająca 
 65% - 74% ocena dostateczna 
 75% - 84% ocena dobra 
 85% - 97% ocena bardzo dobra 
 98% - 100% ocena celująca 
- nauczyciel sprawdza pracę klasową w ciągu 2 tygodni 
- uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną, ma obowiązek przystąpić  do 
poprawy pracy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu poinformowania go o 
ocenie.  
- uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę dopuszczającą, może poprawić ocenę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie   
- poprawiać daną pracę klasową uczeń może tylko raz  
- prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej, ma obowiązek 
zaliczyć pracę w terminie ustalonym z nauczycielem 
-  ostateczny wynik pracy klasowej jest uśrednieniem pierwotnej i poprawionej oceny 
- uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość jej poprawy 
 

Kartkówki  

- obejmują materiał do trzech lekcji wstecz 

- są zapowiedziane (uczeń musi do niej przystąpić) 

- w razie nieobecności uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał w ustalonym z nauczycielem 

terminie 

- kartkówki są oceniane wg następującej skali: 

 0% – 49% ocena niedostateczna 
 50% - 64 % ocena dopuszczająca 
 65% - 74% ocena dostateczna 
 75% - 84% ocena dobra 
 85% - 100% ocena bardzo dobra 
-  uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z kartkówki na konsultacjach w 

ciągu tygodnia od daty oddania kartkówki 

- kartkówki wklejamy do zeszytu i robimy poprawę (dokonujemy poprawnego zapisu słowa 

(5razy), zdania (3 razy), w którym zrobiliśmy błąd). Poprawa traktowana jest jak praca domowa. 

 

 

 

Cenne informacje i zasady współpracy 



 

-  Aby być przygotowanym do lekcji, uczeń musi mieć pracę domową, zeszyt, podręcznik, teczkę 

z materiałami, przybory szkolne: długopis, ołówek, temperówkę, nożyczki, klej, cienkopisy w 4 

kolorach (niebieskim, czerwonym, czarnym i zielonym) 

 

- Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowi przysługuje prawo do 
dwóch nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie to: brak zeszytu lub podręcznika, brak 
całej pracy domowej lub jej części, brak poprawy sprawdzianu, kartkówek, brak uzupełnionych 
notatek po nieobecności w szkole. Nie można zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym 
sprawdzianem (również kartkówką) 
 
- Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie umie odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela pytanie 
dotyczące omawianego materiału, otrzymuje ostrzegawczy „minus”. Trzy minusy to ocena 
(cząstkowa) niedostateczna za pracę na lekcji 
 
- wszystkie dodatkowe materiały uczeń przechowuje w teczce A4, którą zabiera na lekcję, brak 
„kserówek” traktowane będzie jak nieprzygotowanie 
 
- wystawianie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuję na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności są 
kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające 
 
- O ocenach proponowanych semestralnych i końcoworocznych nauczyciel informuje również na 
miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena proponowana może ulec zmianie. Uczeń, który 
otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana 
w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 

- nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
- zaliczył wszystkie prace klasowe w pierwszym terminie 
- z prac klasowych i sprawdzianów w danym semestrze ma co najmniej 50% ocen  
takich o jaką się ubiega 
- ma uzupełniony zeszyt i zeszyt ćwiczeń 
- jego średnia ocen wynosi co najmniej 1,4 przy ubieganiu się o ocenę dop, 2,4 - dst,  
3,4 – db, 4,4 – bdb 
- uczeń aspirujący na ocenę celującą musi zaliczyć 3 prace dodatkowe w ciągu roku  
szkolnego/ brać udział w konkursach/projektach językowych  
 

- Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz prac do 
wykonania, zapisuje je w postaci kontraktu. Nie dotyczy to oceny celującej. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prace dodatkowe 



W ciągu całego roku szkolnego możesz wykonać 4 prace dodatkowe (2+2) i zaliczyć je nie 
później niż na 3 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną.  

Collage    
Omawianie prac dodatkowych w formie collage będzie odbywało się na konsultacjach. Praca 
musi być estetyczna, staranna i wykonana w formacie A3. Może być również w formie 
prezentacji Power Point. Twoim zadaniem będzie przedstawienie pracy mówiąc, co znajduje 
się na collage (rysunki/slajdy są bez podpisów), drugim etapem zaliczenia pracy będzie 
rozmowa z nauczycielem i odpowiadanie na  pytania do pracy. 

 

 Weihnachten (Boże Narodzenie)   

 Ostern (Wielkanoc) – symbole Wielkanocy, tradycje, pora roku ... 

 Schule (szkoła) – przedmioty szkolne, oceny, nauczyciele, przybory szkolne, czynności 
wykonywane na zajęciach itp. 

 Essen (jedzenie) – potrawy, nazwy sztućców, naczyń, produkty spożywcze, lokale 
gastronomiczne, smaki itp.+ rozmowa na temat twoich preferencji kulinarnych 

 Steckbrief (list gończy) – symboliczne/rysunkowe dane na temat wybranej osoby, 
prawdziwej lub zmyślonej dotyczące jej pochodzenia, wieku, zainteresowań itp. 

 Tiere (zwierzęta) – rodzaje zwierząt, gdzie mieszkają, co jedzą, odgłosy jakie wydają, co 
robią najchętniej 

 Jahreszeiten (pory roku) 

 Freizeit/Hobby (czas wolny) 
 

Freies Sprechen 
1,5-2 minutowe wypowiedzi ustne na wybrany temat, przedstawiane w klasie, na lekcji 
 
kryteria oceny: poprawność językowa, wymowa, trzymanie się tematu, przestrzeganie czasu, 
ćwicz przed lustrem i z zegarkiem w ręku   
 

 Opowiedz o swojej rodzinie, (jacy są, co lubią robić, jak razem spędzacie czas, co robią 
zawodowo itp.) 

 Opowiedz o swoich ulubionych przedmiotach szkolnych, dlaczego są twoimi ulubionymi? 
Co robicie na tych zajęciach? Jaki jest twój nauczyciel, który je prowadzi? 

 Opowiedz o sobie 

 Opowiedz o swoim przyjacielu/swojej przyjaciółce 

 Opowiedz o swoim ulubionym zwierzątku 

 Opowiedz co robisz w wolnym czasie, jakie są twoje zainteresowania, czym się 
interesujesz. Są rzeczy, których nie lubisz? 

 Opowiedz o przebiegu swojego dnia i codziennych czynnościach 

  Opowiedz jak spędza twoja rodzina weekendy 
 
 


