
Przedmiotowe zasady oceniania: język niemiecki, język niemiecki zawodowy 

1. Ocenianie 

Minimalna   liczba   ocen   w   semestrze:   4   (w   tym   przynajmniej   1   sprawdzian , 1  kartkówka z  

bieżącego  słownictwa  lub  z  gramatyki,  1  ocena  za  pracę na  lekcji, 1 ocena za aktywność.  W  

klasie  maturalnej oraz przy realizacji zajęć w wymiarze 1 godziny tygodniowo minimalna liczba ocen 

może być obniżona do 3. 

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną i roczną biorąc pod uwagę wszystkie oceny, przy czym 

decydujące znaczenie mają oceny z prac pisemnych (głównie ze sprawdzianów, wpisane kolorem 

czerwonym w dzienniku).  

Sprawdziany  zapowiadane  są  minimum  tydzień  wcześniej,  pozostałe  prace podlegające ocenie 

nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela. Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą pracę pisemną, 

której nie pisał ze względu na nieobecność, na pierwszej lekcji, na której się pojawi. Oceny 

niedostateczne z prac pisemnych uczniowie  mogą  poprawić  w  terminie wskazanym  przez  

nauczyciela. Prace pisemne uczeń winien pisać samodzielnie. Jeśli nauczyciel zauważy, że uczeń pisze  

niesamodzielnie, korzysta np. z notatek uczeń otrzymuje  ocenę  niedostateczną oraz  20  punktów 

ujemnych  z  zachowania  za  nieuczciwą  postawę.  Sposób poprawy oceny niedostatecznej ustala 

nauczyciel z uczniem indywidualnie. Zaliczenie  semestru  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  

określonymi  w  WZO. Zagadnienia z danego  semestru  mogą być zaliczane etapami zgodnie z 

ustalonym podczas konsultacji planem. 

2. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

Przez  nieprzygotowanie  ucznia  do  lekcji  rozumie  się  brak  zadania domowego oraz 

nieopanowanie przez niego bieżącego materiału. Uczeń ma prawo zgłosić 1lub 2 nieprzygotowania w 

semestrze,( do ustalenia z nauczycielem) w zależności od liczby godzin lekcyjnych  w  tygodniu. Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie na samym początku lekcji, przed rozpoczęciem toku zajęć. Nie można 

zgłosić nieprzygotowania, jeśli jest zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka. 

3. Aktywność  

 Nauczyciel wystawia ocenę semestralną za aktywność biorąc pod uwagę jednocześnie aktywność 

ucznia na zajęciach oraz frekwencję. 

4. Frekwencja Na  zajęciach z  języka  niemieckiego  oraz  z  języka  niemieckiego zawodowego. 

Na  zajęciach z  języka  niemieckiego zawodowego obowiązuje uczniów podwyższony wymagany 

wskaźnik frekwencji  w stosunku  do  statutowego  (  min.  50%  +jedne zajęcia, aby być 

klasyfikowanym). W przypadku, gdy uczeń ma mniejsza frekwencję w semestrze niż 70 %, musi 

zaliczyć w  formie  pisemnej  materiał  z  całego  semestru  w    terminie  wyznaczonym  przez 

nauczyciela. 
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