PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. Wszystkie oceny są jawne.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz
prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
3. Uczeń otrzymuje oceny za:
a) prace klasowe (T)
b) kartkówki (K)
c) odpowiedzi ustne (Odp)
d) pracę na lekcji (PrL)
e) prace domowe (PD)
f) aktywność (A)
g) prace dodatkowe
4. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a każdą z nich
poprzedza lekcja powtórzeniowa z danego zakresu materiału. Oceny z prac klasowych
wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym i oznaczone skrótem T oraz kolejną
liczbą porządkową (np. T1, T2 itd.).
5. Kartkówki mogą być przeprowadzane na każdej lekcji (nie muszą być zapowiedziane) i
mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. Oceny z kartkówek
wpisywane są na kolorowo i oznaczone skrótem K oraz kolejną liczbą porządkową (K1,
K2).
6. Uczeń zobowiązany jest poprawić każdą ocenę niedostateczną z prac pisemnych w
terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania ocenionych prac. Termin
poprawy wyznacza nauczyciel. Każą pracę uczeń ma prawo poprawiać tylko raz.
7. W przypadku nieobecności w szkole należy uzupełnić materiał przerabiany na lekcji,
zarówno w podręczniku jak i w zeszycie oraz odrobić pracę domową.
8. W przypadku dłuższej nieobecności (tydzień lub dłużej) uczeń zobowiązany jest do
nadrobienia zaległości i zaliczenia danej partii materiału w terminie ustalonym w
porozumieniu z nauczycielem.
9. Przygotowanie do lekcji, praca na lekcji oraz aktywność mogą być oceniane plusami i
minusami. Trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy minusy - niedostateczna.
10. W czasie jednej ćwiartki uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie. Każde
kolejne to ocena niedostateczna.
11. Ocena semestralna nie jest średnią wszystkich ocen cząstkowych. Największą wagę
mają w kolejności oceny z prac klasowych, kartkówek, prac pisemnych, odpowiedzi
ustnych i prac dodatkowych. Przy wystawianiu ocen duże znaczenie ma aktywność i
zaangażowanie ucznia w proces uczenia się oraz jego systematyczna praca.
12. Aby uzyskać ocenę pozytywna na koniec roku należy zaliczyć materiał ze wszystkich
ćwiartek.
13. Wszystkie inne kwestie nieporuszone w tym dokumencie reguluje WSO oraz
Regulamin Szkoły.

