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PRZEDMIOT :JĘZYK NIEMIECKI 

NAUCZYCIELE: PATRYCJA SKÓRZECKA,ANNA WINTER 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA POLEGA NA ROZPOZNAWANIU PRZEZ NAUCZYCIELA POZIOMU I 

POSTĘPÓW W OPANOWANIU PRZEZ UCZNIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOSUNKU DO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I REALIZOWANEGO W SZKOLE PROGRAMU 

NAUCZANIA Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej SYLWII RAPACKIEJ, 

KATARZYNY WÓJCIK   UWZGLĘDNIAJĄCEGO TĘ PODSTAWĘ.   

 

1. OCENIANIE MA NA CELU: 

1) INFORMOWANIE UCZNIA O POZIOMIE JEGO OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ O POSTĘPACH W TYM ZAKRESIE; 

2) UDZIELANIE UCZNIOWI POMOCY W NAUCE POPRZEZ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TYM, CO ZROBIŁ DOBRZE I 

JAK POWINIEN SIĘ DALEJ UCZYĆ; 

3) UDZIELANIE WSKAZÓWEK DO SAMODZIELNEGO PLANOWANIA WŁASNEGO ROZWOJU; 

4) SAMODZIELNYM PLANOWANIU ROZWOJU; 

5) MOTYWOWANIE UCZNIA DO DALSZYCH POSTĘPÓW W NAUCE; 

6) DOSTARCZENIE RODZICOM I NAUCZYCIELOWI INFORMACJI O POSTĘPACH, TRUDNOŚCIACH W NAUCE  

ORAZ  SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIENIACH UCZNIA;  

7) UMOŻLIWIENIE NAUCZYCIELOWI DOSKONALENIA ORGANIZACJI I METOD PRACY DYDAKTYCZNO  

- WYCHOWAWCZEJ. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE: 

-OPANOWANIE PRZEZ UCZNIA UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ W JĘZYKU W JĘZYKU OBCYM,ZARÓWNO W MOWIE, JAK I 

W PIŚMIE; 

-UMIEJĘTNOŚĆ WYSZUKIWANIA, SELEKCJONOWANIA I KRYTYCZNEJ ANALIZY INFORMACJI; 

-UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA WŁASNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH ORAZ UCZENIA SIĘ; 

- UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ. 

- UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI, INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYMI, W TYM TAKŻE 

DLA WYSZUKIWANIA I KORZYSTANIA Z INFORMACJI; 

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE: 

I.  ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH  (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 
tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 
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Ocena dopuszczająca. 

 uczeń potrafi raczej poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych  

 potrafi budować proste zdania pojedyncze, często z pomocą nauczyciela, są one przeważnie niespójne  

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania  

 często niepoprawnie używa słownictwa  

Ocena dostateczna. 

 uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi z pomocą nauczyciela 
lub wg wzoru 

 potrafi budować zdania niekiedy spójne  

 zazwyczaj stosuje zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania  

 używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

Ocena dobra. 

 uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych  

 potrafi budować zdania większości przypadków spójne  

 zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania  

 używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

Ocena bardzo dobra. 

 uczeń potrafi swobodnie  operować strukturami prostymi i złożonymi  

 potrafi budować spójne zdania  

 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania  

 używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

 

II. ROZUMIENIE WYPOWIEDZI  USTNEJ (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Uczeń rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka. 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń potrafi od czasu do czasu/ z pomocą nauczyciela zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych 
informacji różnorodnych tekstów i rozmów  

 potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

 potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 potrafi rozróżnić niektóre dźwięki  

 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi  

Ocena dostateczna 

 uczeń raczej potrafi zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji różnorodnych tekstów i 
rozmów  

 potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

 potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 potrafi rozróżnić większość dźwięków  

 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela  

Ocena dobra. 

 uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów  

 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 potrafi rozróżnić dźwięki  

 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela  
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Ocena bardzo dobra. 

 uczeń potrafi z łatwością zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów  

 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną  

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki  

 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

II. ROZUMIENIE WYPOWIEDZI  PISEMNEJ (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne. 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń potrafi czasami/z pomocą nauczyciela zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji 
różnorodnych tekstów   

 potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę ustną 

Ocena dostateczna 

 uczeń raczej potrafi zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji różnorodnych tekstów i 
rozmów  

 potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę ustną 

Ocena dobra. 

 uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów  

 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę ustną 

Ocena bardzo dobra. 

 uczeń potrafi z łatwością zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów  

 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę ustną 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI USTNEJ (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne. 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami  

 potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem  

 posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów  

 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym  

 rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością  

Ocena dostateczna 

 uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem  

 posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów  

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej 
złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć  
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Ocena dobra 

 uczeń potrafi przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem  

 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy  

 dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności  

 uczeń akcentuje poprawnie, prawidłowo wymawia dłuższe wyrazy 

Ocena bardzo dobra 

 uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie bez wahań  

 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów  

 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie można go z łatwością zrozumieć 

 uczeń akcentuje poprawnie, prawidłowo wymawia trudniejsze wyrazy 

 

III.TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo  

 tekst bywa czasami spójny  

 w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty  

 może pisać teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości  

 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji  

Ocena dostateczna 

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo  

 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny  

 w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów  

 może pisać teksty nie odpowiadające od wymaganej długości  

 używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji  

Ocena dobra 

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo  

 zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  

 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca  

 pisze teksty nie zawsze odpowiadające  wymaganej długości  

 używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji  

Ocena bardzo dobra 

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo  

 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  

 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty  

 pisze teksty odpowiedniej długości  

 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  
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IV REAGOWANIE (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, III ETAP EDUKACYJNY) 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń wspomagany przez nauczyciela uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w 
sposób nie zawsze zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. 

-nawiązuje kontakty towarzyskie 

-rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

-stosuje formy grzecznościowe 

- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

-prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego 

-proponuje, przyjmuje, udziela i odmawia pozwolenia 

-wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych 

-wyraża swoje emocje 

-wyraża skargę, przeprasza i przyjmuje przeprosiny 

-prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 

Ocena dostateczna 

Uczeń zazwyczaj uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zazwyczaj 
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. 

-nawiązuje kontakty towarzyskie 

-rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

-stosuje formy grzecznościowe 

- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

-prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego 

-proponuje, przyjmuje, udziela i odmawia pozwolenia 

-wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych 

-wyraża swoje emocje 

-wyraża skargę, przeprasza i przyjmuje przeprosiny 

-prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 

Ocena dobra 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 
sytuacji komunikacyjnej. 

-nawiązuje kontakty towarzyskie 

-rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
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-stosuje formy grzecznościowe 

- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

-prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego 

-proponuje, przyjmuje, udziela i odmawia pozwolenia 

-wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych 

-wyraża swoje emocje 

-wyraża skargę, przeprasza i przyjmuje przeprosiny 

-prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń z łatwością uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. 

-nawiązuje kontakty towarzyskie 

-rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

-stosuje formy grzecznościowe 

- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

-prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego 

-proponuje, przyjmuje, udziela i odmawia pozwolenia 

-wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych 

-wyraża swoje emocje 

-wyraża skargę, przeprasza i przyjmuje przeprosiny 

-prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 

V PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI (PODSTAWA PROGRAMOWA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, II ETAP EDUKACYJNY) 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń z pomocą nauczyciela przetwarza tekst ustny lub pisemny. Przekazuje w j.obcym informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w j.polskim  główne informacje i myśli z tekstu w j.obcym, przekazuje w 
j.obcym informacje zawarte w tekście w j.polskim. 

Ocena dostateczna 

Uczeń raczej poprawnie przetwarza tekst ustny lub pisemny. Przekazuje w j.obcym informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w j.polskim  główne informacje i myśli z tekstu w j.obcym, przekazuje w 
j.obcym informacje zawarte w tekście w j.polskim. 

Ocena dobra 

Uczeń przetwarza tekst ustny lub pisemny. Przekazuje w j.obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych, 
przekazuje w j.polskim  główne informacje i myśli z tekstu w j.obcym, przekazuje w j.obcym informacje zawarte 
w tekście w j.polskim. 
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Ocena bardzo dobra 

Uczeń z łatwością przetwarza tekst ustny lub pisemny. Przekazuje w j.obcym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, przekazuje w j.polskim  główne informacje i myśli z tekstu w j.obcym, przekazuje w j.obcym 
informacje zawarte w tekście w j.polskim. 

 

Ocena celująca  

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z 
indywidualnych zainteresowań językiem niemieckim wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, 
wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka niemieckiego znacznie wykraczające poza programem nauczania 
lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym (miejsca na podium w konkursach 
międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich).Uczeń uczestniczy w projektach np. w wymianie polsko-
niemieckiej, przedstawieniach teatralnych. 

 

4. METODY I FORMY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

Osiągnięcia ucznia sprawdzane są poprzez ocenę jego aktywności i działań: ustnych, pisemnych, 
zaangażowania i wkładu pracy. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Formy 
oceniane: 
 

- testy obejmujące zagadnienia z całego działu i wszystkie, bądź kilka umiejętności, 
- kartkówki z ostatnich 3 lekcji lub całego zagadnienia gramatycznego, 
- odpowiedzi ustne przy tablicy, a także czytanie głośne tekstu poznanego wcześniej i nowego 
- prace domowe, 
- zeszyty ćwiczeń, 
- bieżąca obserwacja aktywności ucznia na lekcji,  
- praca w zespole 
- inne formy aktywności ucznia: udział w konkursach, w wymianie uczniowskiej, przygotowanie pomocy 

dydaktycznych,  
 
 

Formy aktywności Częstotliwość w semestrze 

testy po każdym rozdziale, 2 lub 3 w semestrze  

kartkówki kilka w semestrze 

odpowiedzi ustne 2 

prace domowe na bieżąco 

aktywność na lekcji na bieżąco 

przygotowanie do lekcji  na bieżąco 

prace dodatkowe na bieżąco 

 
Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:  
      

100% - 91% - stopień bardzo dobry    
90% - 71% - stopień dobry     
70% - 51% - stopień dostateczny    
50% - 36% - stopień dopuszczający    
35% - 0% - stopień niedostateczny 
 

Formy aktywności waga 

Sprawdzian, praca klasowa  5 

Aktywny udział w wymianie szkolnej 5 

Miejsca na podium w konkursach 
międzyszkolnych 

5 

Kartkówka 3 

Wypowiedź ustna na dany temat  3 

Wypowiedź pisemna na lekcji na dany 
temat 

3 

Miejsce na podium w konkursach 
szkolnych 

3 
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Praca na lekcji ( w tym na 
zastępstwach) 

2 

Praca domowa ( w tym prace pisemne) 2 

Inne formy aktywności 2 

 
 

5. ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ROCZNEJ) 

OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE SĄ USTALONE NA PODSTAWIE ŚREDNIEJ WYLICZONEJ PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY. 
NAUCZYCIEL MA PRAWO PODWYŻSZYĆ OCENĘ MAJĄC NA UWADZE WYSIŁEK I PRACĘ UCZNIA. 

OCENĘ SEMESTRALNĄ (KOŃCOWOROCZNĄ) SYSTEM OBLICZA NA PODSTAWIE OCEN UZYSKANYCH W CIĄGU SEMESTRU ZA 

POMOCĄ ŚREDNIEJ WAŻONEJ OCEN CZĄSTKOWYCH. NA PODSTAWIE OCEN UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA W I SEMESTRZE 

NAUCZYCIEL WYSTAWIA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ. OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ WYSTAWIA SIĘ NA PODSTAWIE OCEN 

UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA W II SEMESTRZE ORAZ OCENY ZA I SEMESTR (ŚREDNIA ROCZNA). 
 
 

ŚREDNIEJ WAŻONEJ PRZYPORZĄDKOWUJE SIĘ OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:  

OCENA ŚRÓDROCZNA (KOŃCOWOROCZNA) ŚREDNIA WAŻONA 

CELUJĄCY OD 5,51 

BARDZO DOBRY OD 4,61 DO 5,50 

DOBRY OD 3,61 DO 4,60 

DOSTATECZNY OD 2,61 DO 3,60 

DOPUSZCZAJĄCY OD 2,00DO 2,60 

NIEDOSTATECZNY DO 1,99 

6. ZASADA POPRAWIANIA OCEN NEGATYWNYCH: 

OCENY NEGATYWNE MOŻNA POPRAWIĆ Z NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII: SPRAWDZIAN, ODPOWIEDZ USTNA, WYPOWIEDŹ 

PISEMNA. DECYZJA O MOŻLIWOŚCI POPRAWY KARTKÓWKI ZALEŻY OD NAUCZYCIELA. 

7. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O WYNIKACH ICH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH: 

INFORMACJA USTNA, INFORMACJA PISEMNA,  

8. SPOSOBY EWALUACJI PSO 

PO KAŻDYM ROKU NAUCZANIA POPRZEZ: 

- OBSERWACJĘ, ROZMOWĘ, POZYSKIWANIE DANYCH NA PODSTAWIE ANALIZY DOKUMENTÓW  

9. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA:  

-poprzez dziennik elektroniczny Librus 
-rozmowy indywidualne 
 
 
Kontrakt między nauczycielem a uczniem. 

- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
- Testy, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
- Testy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy. 
- Kartkówki nie muszą być zapowiadane, o ich możliwości poprawy decyduje nauczyciel 
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Uczeń nieobecny na teście musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem 
- Każdy test napisany na ocenę niesatysfakcjonującą, może on poprawić . Poprawa jest dobrowolna i 

odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia prace tylko raz. Przy 
wystawianiu ocen brane pod uwagę są obie oceny.  

-  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień 
( za wyjątkiem okresu przed wystawianiem ocen) 

- Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań (3 godziny tygodniowo) bez podania przyczyny. Przez 
nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej, niegotowość do 
odpowiedzi. 

- Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 
niedostateczną. 

- Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych 
- Szczególna aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 5 nagromadzonych plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 
poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji, aktywną pracę w grupie, 
przygotowywanie dodatkowych materiałów na lekcje. 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


