
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY   

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH   VII - VIII 

 Ocenie podlegają: 

 sprawdziany, testy,  

 kartkówki z trzech ostatnich lekcji,  

 prace domowe, prace pisemne,  

 zadania i ćwiczenia wykonywane na lekcji,  

 wypowiedzi ustne,  

 praca w zespole,  

 prace dodatkowe (np. projekty, plakaty itp.), 

 zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, 

 prezentacje multimedialne. 

 Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę 

domową.  

 Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym 

zakresie (zadanie domowe + uzupełnienie notatek w zeszycie). Wyjątek stanowi przypadek, gdy 

uczeń jest nieobecny przez długi czas z powodu choroby, oraz gdy uczeń reprezentuje szkołę  

w zawodach i konkursach. Termin uzupełnienia braków ustalany jest indywidualnie  

z nauczycielem.  

 Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań z odpowiedzi i 2 nieprzygotowań 

z pracy domowej w semestrze (na początku lekcji). Nieprzygotowanie nie obejmuje 

zapowiedzianych wcześniej testów, sprawdzianów oraz kartkówek. Po przekroczeniu limitu 

nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na ocenę. 

 Aktywność na lekcji lub praca dodatkowa nagradzana jest plusem. Za pięć plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą.  

 Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych aktualnie 

zagadnień. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus.  Za 5 minusów uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Informacje o testach uczniowie otrzymują z tygodniowym wyprzedzeniem. Każdy test poprzedzony 

jest lekcją powtórzeniową, na której uczniowie otrzymują szczegółowe informacje dotyczące 

zakresu materiału, który muszą opanować.  

 Obecność ucznia na testach jest obowiązkowa. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać 

z całą grupą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.  

 Uczeń ma możliwość  poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz. Ocena z poprawy jest 

obowiązująca, jeśli jest wyższa od oceny pierwotnie uzyskanej. Do dziennika wpisywane są obie 

oceny, ale przy wystawieniu oceny półrocznej i  końcoworocznej brana jest pod uwagę ocena 

wyższa.  

 Z testów i innych form pisemnych sprawdzania wiedzy obowiązuje jeden termin poprawy dla 

wszystkich.  

 Uczeń, który nie pisał testu i nie uzgodnił z nauczycielem drugiego terminu testu (bądź do niego nie 

przystąpił) otrzymuje test do napisania na kolejnej lekcji.  

 Nauczyciele oceniają wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności komentarzem ustnym lub 

pisemnym poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć.  



 Po zakończeniu realizacji działu tematycznego nauczyciel poddaje ocenie wyrażonej stopniem 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.  

 Przy ocenie zadań domowych brane będzie pod uwagę: dokładność wykonania, wysiłek ucznia 

włożony w pracę, estetyka, a przede wszystkim samodzielność wykonania. 

 Kartkówka to inna forma wypowiedzi ustnej, nie musi być zapowiadana.  

 Wszelkie prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela. Na wniosek rodzica lub ucznia 

nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych, nie może być klasyfikowany.  

 Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły  rozdział 7 §61. 

 Ogólne kryteria oceniania są  zgodnie ze Statutem Szkoły rozdział 7 §51. 

 

Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy pisemne: 

0 – 29%  niedostateczny 

30 - 49%  dopuszczający 

50 – 74%  dostateczny 

75 – 89%  dobry 

90 – 95%  bardzo dobry 

96% - 100% celujący 

 


