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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (PSOzJN) 

 
 
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 
I.I. Cele oceniania: 

 informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych 
 pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 
 zapobiegać niepowodzeniom 
 motywować uczniów do dalszej pracy 
 informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia 
 
I.II. Informacja o PSOzJN 

 PSJzJN jest zgodny ze Statutem Szkoły 
 Nauczyciel na pierwszej lekcji organizacyjnej informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Uczniowie otrzymują zestawienie wymagań w formie pisemnej (ZASADY PRACY)  
 Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny na stronie 
internetowej szkoły 

 
I.III Informacja o ocenach uczniów 

 Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych 
 Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
 Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, na 

której może zgłosić ewentualne uwagi. Prace klasowe i kartkówki są udostępniane do domu, 
przy czym prace klasowe należy zwrócić na następnej lekcji 

 W przypadku, gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o 
tym fakcie wychowawcę 
 

I. IV Szczególne sytuacje oceniania 
 Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym 
specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  
(np. prace pisemne oceniane są o pół stopnia wyżej) 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany 
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II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU   
     NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA 
 
 

 Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranych uczniów z materiału 
obejmującego dwie (Kl.IV,V,VI) lub trzy (Kl.VII,VIII) ostatnie jednostki lekcyjne; 
proponowana skala oceny: 3pkt- bdb, 2,5pkt- bdb-, 2pkt- 4, 1,5pkt- dst, 1pkt- dop  

 
 Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza 

opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest 
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa 30-45 minut. Jej data 
zaznaczona jest w dzienniku 

 
 Kartkówki – nauczyciel nie musi zapowiadać bieżących kartkówek. Obejmują one materiał 

najwyżej z dwóch lekcji (Kl.IV,V,VI) lub z trzech lekcji (Kl.VII,VIII). Kartkówka trwa 10-
15 minut 

 
 Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są  

w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można także 
uzyskać gromadząc „+” np. za wykonane zadania lub „-” za niewykonanie zadania 
 

 Zadania domowe- zadania w zeszycie, zeszycie ćwiczeń (Kl.VII,VIIII), skoroszycie Kl. 
IV,V,VI) 
 

 Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to 
zazwyczaj teksty w podręczniku, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez 
nauczyciela  
 

 Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej 
nauczyciel stosuje następujące kryteria punktowe: strona graficzna – maks. 3pkt, strona 
merytoryczna – maks. 3 punkty; 

 proponowana skala oceny projektów: 6pkt – cel, 5pkt – bdb, 4pkt – db, 3pkt – dost, 2pkt – dop 

 
 Zadanie specjalne (w formie pracy pisemnej i/lub  ustnej)- nauczyciel może zadać je 

uczniowi, który nie stosuje się do poleceń nauczyciela. Za poprawne wykonanie uczeń 
otrzymuje „+” a za jego niewykonanie ocenę ndst 

 
 
 

III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA     
       POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN    
       KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
 
Stopień celujący  
 
Uczeń: 

 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 
 wykracza wiadomościami poza program, 
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania,  

korzysta z niemieckojęzycznych źródeł wiedzy), 
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 jest laureatem szkolnego i/lub regionalnego konkursu języka niemieckiego, 
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu,  
 starannie, estetycznie i kompletnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

(Kl.VII,VIII) i skoroszyt (Kl.IV,V,VI) 
 
 
Stopień bardzo dobry  
 
Uczeń:  

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie, 

 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-

gramatycznych, 
 czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent 

zdaniowy i wyrazowy, 
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, 
 w semestrze może otrzymać maksymalnie jedną ocenę niedostateczną z przedmiotu,  
 starannie, estetycznie i kompletnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

(Kl.VII,VIII) i skoroszyt (Kl.IV,V,VI) 
 

 
 
Stopień dobry  
 
Uczeń:  

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania 
zadań, 

 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy, 
 starannie i kompletnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (Kl.VII,VIII) i 

skoroszyt (Kl.IV,V,VI) 
 
Stopień dostateczny 
 
Uczeń:  

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela), 

 rozumie proste polecenia nauczyciela, 
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 
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 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi 
strukturami gramatycznymi, 

 kompletnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (Kl.VII,VIII) i skoroszyt 
(Kl.IV,V,VI) 

 
 

 
Stopień dopuszczający 
 
Uczeń:  

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 
braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej 
nauki, 

 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, 
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego 

wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni  

i interpunkcji, 
 w sposób niekompletny i/lub niestaranny prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

(Kl.VII,VIII) i skoroszyt (Kl.IV,V,VI) 
 

 
 
Stopień niedostateczny 
 
Uczeń:  
 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 
 nie potrafi przekazywać informacji, 
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  
 nie umie poprawnie budować prostych zdań, 
 operuje bardzo ubogim słownictwem, 
 nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy 

zdobytych z przedmiotu ocen, 
 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń (Kl.VII,VIII) i skoroszytu 

(Kl.IV,V,VI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
opr. Justyna Pyra  
na podstawie:  „Programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant II.1” 
autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej, Wyd. LektorKlett, Poznań 2017  


