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Przedmiotowy System Oceniania oparty jest na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO)

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

w Kujakowicach Dolnych.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, czynionych

postępów oraz jego zaangażowania, włożonego wysiłku, motywacji



i aktywności ma na celu wspieranie rozwoju ucznia poprzez wskazywanie jego mocnych
i słabych stron i określanie osiągniętego poziomu kompetencji.

Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu

oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego

w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

Przedmiotem oceny są:

- wiadomości,

- umiejętności,

- postawa – aktywność
 

I Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane w następującej formie:

I. Ustnej:

ü  wypowiedzi na określony temat (2 razy w półroczu)
ü  czytanie tekstu z uwzględnieniem poznanych zasad fonetycznych (2 razy w półroczu)

ü  recytacja (2 razy w półroczu)
II.  Pisemnej

ü  testy kompetencji (2 razy w półroczu)
ü  sprawdziany (testy) (2 razy w półroczu)

ü  kartkówki (15 minut) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (na bieżąco)
ü  prace domowe (na bieżąco)

W celu motywacji ucznia do lepszej pracy ocenie podlegają również :

ü  aktywność na zajęciach, wkład pracy (na bieżąco)
ü  praca w grupach (na bieżąco)

ü  przygotowanie do zajęć (na bieżąco)
ü  estetyka, systematyczność prowadzenia zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń (raz w półroczu)

ü  prace dodatkowe (na bieżąco)
 

II Obszary aktywności
Na zajęciach języka niemieckiego oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

Mówienie:
ü  wypowiedzi na podany temat (stopień opanowania słownictwa i zwrotów,  

             umiejętność stosowania wiedzy w  praktyce)
ü  recytacja wierszy

Czytanie:

ü  czytanie z uwzględnieniem poznanych zasad fonetycznych
Słuchanie:

ü  rozumienie tekstu słyszanego
Pisanie:

ü  sprawdziany (testy)
ü  testy kompetencji

ü  kartkówki
ü  prace domowe
ü  prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń (estetyka i systematyczność)

Aktywność na lekcji
Praca w grupach

 
III Informacja o wymaganiach i ocenianiu

ü  każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawnego i sprawiedliwego oceniania



ü  każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 7 ocen
ü  ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności uczniów

ü  sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
      i z podanym 

            zakresem sprawdzanej wiedzy i umiejętności
ü  uczniowie nieobecni na sprawdzianach piszą je w możliwie najbliższym terminie  uzgodnionym z

nauczycielem
ü  nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole

ü  uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji oraz taki, który uchyla się od oceniania
      i nie ma minimalnej liczby ocen nie może być klasyfikowany. Taki uczeń może

      przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego
ü  uczeń ma prawo do zaliczania mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe
ü  uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji

            (nie dotyczy sprawdzianów). Przez nieprzygotowanie się do zajęć rozumie się brak
           zeszytu, zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych

            do lekcji. Każde trzecie nieprzygotowanie jest oceną niedostateczną
ü  za nieprzygotowanie się do zajęć, brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, jeśli

nieprzygotowanie zgłosił nauczycielowi przed lekcją, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę
niedostateczną

ü  na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
ü  aktywność na lekcji jest nagradzana „plusami”. Za zgromadzone 3 „plusy” uczeń otrzymuje ocenę

bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę

      w grupach

ü  przy ocenianiu n-l uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej
i możliwości intelektualne ucznia

ü  Osiągnięcia edukacyjne ucznia są odnotowywane w zeszytach ucznia, ćwiczeniach oraz w dzienniku
zajęć edukacyjnych.

 

Rodzic (prawny opiekun) jest informowany o osiągnięciach dziecka podczas:
ü  indywidualnych spotkań z nauczycielami przedmiotu i wychowawcą,

ü  comiesięcznych dyżurów informacyjnych,

ü  wywiadówek śródrocznych,

ü  wywiadówki półrocznej
ü  poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

w szkole – uczniowi na  zajęciach edukacyjnych do analizy i poprawy, a rodzicom podczas spotkania w

ustalonym terminie.
Prace pisemne ucznia nauczyciel przechowuje do września następnego roku szkolnego.
 

IV Zasady poprawiania ocen

Uczeń ma prawo i możliwość poprawy ocen cząstkowych (jeśli go nie satysfakcjonują) otrzymanych
w wyniku dowolnej pisemnej formy sprawdzania osiągnięć oraz formy ustnej obejmującej większy zakres

materiału zadany przez nauczyciela.

 

ü  Poprawa odbywa się na wniosek ucznia i dotyczy ocen poniżej oceny "dostatecznej".



ü  Poprawa może być przeprowadzona w formie ustnej lub pisemnej tylko jeden raz.

ü  Obowiązuje ten sam zakres materiału, ten sam zakres wiadomości i sprawdzane są te same

umiejętności, co poprzednio.
ü  Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy i ustala termin oraz sposób poprawy, która może być

przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.

ü  Uczeń nieobecny na sprawdzianie, teście lub innej formie sprawdzania osiągnięć jest zobowiązany
uzupełnić braki i w ciągu dwóch tygodni pisać zaległy sprawdzian;

      ewentualne niepowodzenie może poprawiać zgodnie z zasadami.

ü  Nie podlegają poprawie oceny otrzymane za pracę na lekcji, pracę w grupie, brak przygotowania do

zajęć.
ü  Nieodrobione prace domowe uczeń uzupełnia na bieżąco w domu lub w przypadku często

powtarzających się braków uczeń będzie pozostawał po zajęciach i uzupełni je w szkole.

ü  Ocena z poprawy zostaje wpisana obok wcześniejszej oceny tylko w przypadku pomyślnego wyniku

(w przeciwnym razie pozostaje tylko ocena pierwsza).
 

Uczeń na każdej lekcji ma różnorodne możliwości wykazania się we wszystkich formach aktywności,

w związku z tym jego możliwości poprawy nie tylko pojedynczych ocen, ale wszelakich niedociągnięć i

zniwelowania braków są w zasadzie nieograniczone.
 

V Kryteria oceny poszczególnych form aktywności
 

Ocena pierwszorzędna:
Przy wystawianiu stopnia na zakończenie półrocza lub roku szkolnego bierze się pod uwagę jego

wagę. Największą wagę mają stopnie z pisemnych sprawdzianów (obejmujących dział lub większą partię

materiału), wypowiedzi ustne z większej partii materiału – umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce
Ocena drugorzędna:

ü  kartkówki niezapowiedziane, sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu trzech    

            ostatnich lekcji

ü  aktywność ucznia na lekcji
ü  prace domowe

ü  zeszyty i ćwiczenia przedmiotowe

Ocena trzeciorzędna:

ü  przynoszenie dodatkowych pomocy
ü  praca w grupach

Kryteria oceny ustnej:

ü  znajomość słownictwa, zwrotów
ü  umiejętność stosowania reguł gramatycznych

ü  płynność wypowiedzi

ü  poprawnie akcentuje i intonuje
 

VI Kryteria oceny półrocznej i rocznej

ü  Ocenę półroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji

semestralnej (rocznej)

ü  O zagrożeniu ocena niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz
wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.

ü  Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie według następującej skali:

100%  - 96% - celujący
95%    - 91% - bardzo dobry

90%    - 70% - dobry



69%    - 50% - dostateczny
49%    - 31% - dopuszczający

30%    -   0% - niedostateczny

ü  Na ocenę półroczną (roczną) mają wpływ wymienione wcześniej formy aktywności

ü  Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku
 

VII Procedury wystawiania ocen klasyfikacyjnych

ü  Zapoznanie uczniów i rodziców(prawnych opiekunów) z Przedmiotowym Systemem 
            Oceniania oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.

ü  Systematyczne ocenianie zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym regulaminie.

ü  Zapoznanie uczniów i rodziców(prawnych opiekunów) z proponowaną oceną półroczną lub roczną z

poszczególnych przedmiotów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
ü  Wystawienie oceny półrocznej lub rocznej.

       Ocena klasyfikacyjna:

ü  ustalona przez nauczyciela ocena nie jest średnią arytmetyczna uzyskanych przez ucznia ocen

cząstkowych. Wystawiona jest zgodnie z podaną wagą ocen
ü  ocenę niedostateczną uczeń poprawia według zasad zawartych w WSO
 

VIII Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny   

         klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
 

1.Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnieść prośbę do nauczyciela o umożliwienie poprawienia

oceny. Prawo to przysługuje uczniowi, który:
ü  systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach z danego przedmiotu

         (ewentualne nieobecności spowodowane były chorobą lub innym uzasadnionym 

          wypadkiem losowym)

ü  korzystał na bieżąco z możliwości uzyskania i poprawiania ocen cząstkowych,
ü  znał wymagane osiągnięcia edukacyjne.
 

2. Pisemną prośbę o dokonanie poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej składa uczeń lub jego rodzic

(prawny opiekun) do nauczyciela danego przedmiotu nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
 

3.Poprawy oceny dokonuje jednoosobowo nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne na

zasadach i w formach ustalonych w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w takim
terminie, aby informacja o wyniku poprawy mogła być przekazana zainteresowanym przed klasyfikacyjnym

posiedzeniem rady pedagogicznej.

ü  Sprawdzian wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego będzie miał formę pracy pisemnej, która
będzie zawierała zagadnienia z języka niemieckiego poznane w danym okresie nauki:

- struktury gramatyczne

- zwroty językowe

- słownictwo
ü  O dokładnym zakresie zagadnień tematycznych wymaganych na sprawdzianie wiadomości i

umiejętności uczeń zostanie powiadomiony wcześniej, tak by miał  możliwość dokładnego

przygotowania się z zadanego zakresu materiału.

ü  Stopień trudności przygotowanych dla ucznia zadań będzie zależny od tego, o jaką ocenę uczeń się
ubiega

ü  Sprawdzian przewidziany jest na 45 minut i odbywa się zgodnie z kryteriami na poszczególną ocenę

ü  Nauczyciel w trakcie opracowywania zadań tekstowych weźmie pod uwagę zalecenia z Poradni



Psychologiczno - Pedagogicznej

4.Uczeń ma prawo ubiegać się o poprawę oceny z dowolnych zajęć edukacyjnych i zachowania tylko jeden

raz w każdym półroczu.
 

5.Na wniosek ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) w poprawie oceny może uczestniczyć

wychowawca klasy, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, dyrektor szkoły lub osoba przez

niego upoważniona.
6.Prawo do uczestniczenia w poprawie – jako obserwator – ma także rodzic (prawny opiekun)

    ucznia.

7.Nauczyciel w wyniku poprawy oceny może:

ü  podwyższyć ocenę,

ü  pozostawić ocenę ustaloną wcześniej.

 
IX Tryb i warunki odwoływania się od rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i

rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

1. Rodzice ucznia ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej

oceny, dyrektor szkoły w terminie 3 dni od wpłynięcia zastrzeżeń powołuje komisję, która:

ü  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

z danych zajęć edukacyjnych;

ü  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

ü  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

 

 

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 
OCENA CELUJĄCA (6)

 

o   uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania

                   przedmiotów w danej klasie;

o   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

o   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami znacznie wykraczającymi poza 

                   program nauczania w danej klasie;
o   odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego

o   stosuje poprawny język i styl;

o   zakres słownictwa jest znacznie szerszy niż wymagania podstawowe;

o   samodzielnie i sprawnie posługuje się zagadnieniami gramatycznymi w teorii

      i praktyce;

o   Zajęcie 1-3 miejsca w konkursach i olimpiadach

 



OCENA BARDZO DOBRA (5)

 

o   uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w

danej klasie;

o   prawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

o   rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

o   stosuje poprawny język i styl oraz opanował całkowicie słownictwo objęte 
programem nauczania;

OCENA DOBRA (4)

 

o   uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania

przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w

podstawie programowej;

o   nie popełnia rażących błędów językowych, wykonuje samodzielnie zadania

teoretyczne i praktyczne;
o   poprawnie opanował słownictwo i zagadnienia gramatyczne objęte programem nauczania;

OCENA DOSTATECZNA (3)

 

o   uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej;

o   wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2)

 

o   uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, nie wykluczające jednak możliwości

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

o   rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

 
OCENA NIEDOSTATECZNA (1)

 

o   uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości

     i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w

     wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy;

o   nie spełni kryteriów na ocenę dopuszczającą.

 


