Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego.
1.

Zasady ogólne:
a)

2.

3.

4.

5.

6.

Uczeń zostanie poinformowany o szczegółowych zasadach oceniania (PSO) na pierwszych
zajęciach w roku szkolnym.
b) Uczeń będzie na bieżąco informowany o otrzymanej ocenie.
Szczegółowe zasady oceniania: Uczeń może otrzymać ocenę z następujących kategorii: aktywność,
praca na lekcji, zadanie domowe, czytanie, recytacja, śpiew, zadanie dodatkowe, prezentacja,
udział w konkursie, kartkówka, sprawdzian.
Największą wagę mają oceny z kartkówek i sprawdzianów, jednak bardzo ważna jest aktywna i solidna
praca na lekcji oraz wykonywanie bieżących zadań i zadań domowych.
• Skala i ilość ocen:
1. skala ocen od 1- 6
2. ilość ocen – min 4 w semestrze.
• Kontrola wiadomości ucznia na kolejnych lekcjach:
1. odpowiedź ustna:
• uczeń może odpowiadać z ostatniej lekcji lub z maksymalnie 3 ostatnich lekcji.
• skala procentowa stosowana przy ocenie kartkówek i sprawdzianów.
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• uczeń może nie odpowiadać jeśli na początku zajęć zgłosi uzasadnione nieprzygotowanie (2
nieprzygotowania w semestrze.)
• ocena ustna może być poprawiona również ustnie do końca każdego semestru
2.prace pisemne i zadania dodatkowe
• prace pisemne są zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem i należy dostarczyć je w przeciągu
tego okresu, chyba, że zaistnieją przeszkody w dostarczeniu pracy na umówiony termin
(należy o tym wcześniej powiadomić prowadzącego nauczyciela).
3.prace kontrolne:
• kartkówki: krótka forma sprawdzenia bieżących wiadomości ( max. 3 ostatnie lekcje), nie
muszą być zapowiadane.
• kartkówki można poprawiać.
• sprawdziany: obejmują większe partie materiału (całe działy) , zapowiedziane odpowiednio
wcześniej i poprzedzone powtórzeniem danego materiału.
• uczeń przyłapany na próbie oszustwa w trakcie pisania pracy klasowej lub kartkówki
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy i naganę do dziennika.
• uczeń ma obowiązek uczestniczenia w pracach kontrolnych, chyba, że zostanie ona
usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem od rodziców lub wychowawcy.
• w przypadku uzasadnionej nieobecności uczeń ma prawo do napisania zaległej pracy
kontrolnej w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.
• prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku i udostępniane do wglądu
uczniom na zajęciach i rodzicom podczas konsultacji
Aktywność:
a)
aktywna postawa na lekcji może być oceniona znakiem „+”
b)
trzy kolejne „+” są równoznaczne ocenie bardzo dobrej
c)
brak aktywności na lekcji, wyłączenie się z toku lekcji i brak uwagi i
możliwości udzielenia odpowiedzi to „ –„ . Trzy minusy to ocena niedostateczna.
prace domowe:
• praca domowa będzie sprawdzana na bieżąco
• w zależności od rodzaju pracy domowej może być ona oceniana oceną np. list ,dialog, etc; lub
znakiem „plus” jeśli było to ćwiczenie gramatyczne (np. mechaniczne wstawianie form)
zeszyt
• uczeń ma obowiązek posiadać i prowadzić własnoręcznie zeszyt do j. niemieckiego

•

7.

8.

ma obowiązek uzupełniać go na bieżąco, powinny w nim znaleźć się treści z
przeprowadzonych zajęć; wskazane przez nauczyciela prowadzącego na oraz wszystkie prace
domowe.
Nieprzygotowania:
• dwa razy w semestrze uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania bez podawania
przyczyny zaistniałej sytuacji w przypadku:
a) braku pracy domowej
b) nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej
c) brak pomocy potrzebnych do lekcji (tzn. zeszytu, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń)
• nieprzygotowanie należy zgłosić na początku zajęć
• niewykorzystanie nieprzygotowania w pierwszym semestrze nie przechodzi na drugi semestr
• nieprzygotowanie będzie odnotowane w dzienniku z zapisem daty, w której się zdarzyło
• nieprzygotowanie nie zgłoszone na początku zajęć lub trzecie z kolei (czyli wykraczającą
poza dozwoloną liczbę 2) jest równoznaczne z oceną niedostateczną
Zaległości:
• uczeń jest zobowiązany samodzielnie uzupełnić zaległości, jeśli był nieobecny w szkole (może
poprosić nauczyciela o wskazówki)
• w przypadku dłuższych nieobecności uczeń jest zobowiązany przedstawić nauczycielowi
zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie od rodzica i umówić się na zaliczenie zaległej
partii materiału.
• uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

