
KRYTERIA OCEN Z DRUGIEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
W KLASACH IV - VI 

 
 

 
1. Uczniowie podlegają ocenianiu bieżącemu, semestralnemu i rocznemu.  
2. Uczniowie oceniani są na podstawie wypowiedzi ustnej oraz testów pisemnych (kartkówek, 
sprawdzianów lub zadao domowych). Ocenie podlegają także kompetencje językoznawcze: słownictwo i 
gramatyka.  
3. Ustala się następujące sposoby oceniania zdobytych przez uczniów kompetencji: 
- kartkówki – zapowiedziane lub nie, trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał z nie więcej, 
niż trzech ostatnich lekcji, 
 - prace klasowe – zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące materiał 
omawiany na więcej, niż trzech ostatnich lekcjach (zakres pracy klasowej przedstawiony uczniom na 
zajęciach oraz wpisany do librusa), 
 - odpowiedź ustna – zapowiedziana lub nie, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji oraz podstawy 
komunikacji językowej, 
 - zadania domowe – wykonane w zeszycie przedmiotowym, zeszycie dwiczeo lub w innej formie, 
 - aktywnośd na zajęciach, 
 - prace dodatkowe – np. projekty wykonane indywidualnie lub grupowo, udział w konkursach 
językowych. 
4.  W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen:  
 
Ocena celująca (6) 
Ocena bardzo dobra (5) oraz +bardzo dobry (+5) i –bardzo dobry (-5) 
Ocena dobra (4) oraz +dobry (+4) i –dobry (-4) 
Ocena dostateczna (3) oraz +dostateczny (+3) i –dostateczny (-3) 
Ocena dopuszczająca (2) oraz +dopuszczający (+2) i – dopuszczający (-2) 
Ocena niedostateczna (1)  
 
5.Dla prac pisemnych przyjmuje się następującą skalę procentową:  
 
0 – 34% - niedostateczny (1)  
35 – 54% - dopuszczający (2)  
55 – 74% - dostateczny (3)  
705– 94%- dobry (4)  
95 – 100% - bardzo dobry (5)  
100% + zadanie dodatkowe (6) 
 
6.Wszystkie braki zadao domowych, brak podręcznika, zeszytu dwiczeo, nieprzygotowanie do lekcji uczeo 
zgłasza na początku lekcji. Informacje te są odnotowane w dzienniku elektronicznym w komentarzu i 
mają wpływ na ocenę na koniec okresu lub roku szkolnego.  
7.Uczeo ma prawo poprawid ocenę niedostateczną z pracy pisemnej  jeden raz, w terminie ustalonym z 
nauczycielem. Oceny z innych form (oprócz oceny niedostatecznej) nie ulegają poprawie.  
8.Uczniowie nieobecni w czasie pisania pracy klasowej mają obowiązek napisania jej po powrocie do 
szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem.  
 
 
Podpis ucznia      Podpis rodzica 


