
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego w klasach VII-VIII 
w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie 

 

1. Podstawa prawna: 

a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły            
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)  

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów            
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) 

c. Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. J. Twardowskiego 
d. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

2. Zasady Ogólne: 

a. Na lekcjach języka niemieckiego stosuje się zasady oceniania zgodne z zasadami 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

b. Kwestie nieuregulowane w PSO reguluje WSO. 
 

3. Skala procentowa 

a. Oceny cząstkowe ustalone są według skali zgodnej z WSO: 
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4. Ocenienie 

a. W ramach lekcji języka stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć: 
 

Typ oceny – forma sprawdzenia osiągnięć 
Waga stosowana w 

dzienniku elektronicznym 
Kolor oznaczenia oceny 

 kartkówka 3 czarny 

 sprawdzian 4 czerwony 

 odpowiedź ustna 3 czarny 

 zadanie domowe 1 czarny 

 ćwiczenie praktyczne/praca na lekcji 1-3 czarny 

 projekt 1-2 czarny 

 konkursy 2-4 czarny 

 zeszyt 3 czarny 

 aktywność 2 czarny 

 
Średnia ważona jest jedynie pomocniczym narzędziem do wystawienia ocen semestralnych                  
i końcoworocznych. 



 
b. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy, które są zapisywane w zeszycie 

przedmiotowym i dzienniku elektronicznym. Za zdobycie sześciu plusów uczeń otrzymuje 
ocenę celującą z aktywności. 

c. Sprawdziany (dłuższe formy sprawdzania wiadomości) zapowiadane są i wpisywane do 
dziennika elektronicznego z tygodniowym wyprzedzeniem (z podaniem zakresu 
obowiązującego materiału). Sprawdziany poprzedzone są powtórzeniem wiadomości. 

d. Do kartkówki i odpowiedzi ustnej obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie 
muszą być zapowiadane. 

e. Sprawdzone i ocenione sprawdziany, prace klasowe udostępniane są do wglądu i podpisu 
rodzicom/opiekunom prawnym, po czym zostają zwrócone do dokumentacji prowadzonej 
przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.  

f. Uczniowie mają 2 tygodnie na poprawę otrzymanej oceny lub jej uzupełnienie.  
g. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. Ocenie uzyskanej z poprawy przypisuje się wagę 

wyższą o 1 punkt w stosunku do oceny poprawianej. Do średniej ważonej liczone są obie 
oceny. 

h. Obowiązkowej poprawie podlegają oceny niedostateczne ze sprawdzianów. 
i. Braki/np 

 Uczeń w ciągu semestru ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć: 
brak pracy domowej, zwolnienie z odpowiedzi ustnej, brak materiałów/wyposażenia 
potrzebnego do zajęć. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 
minusa. 

 Uczeń jest zobowiązany uzupełnić kartkówkę/ nadrobić zaległości, itp. powstałe         
w wyniku zgłoszenia nieprzygotowania.  

 Nieprzygotowania tzw. np, jak i wszelkie inne braki zgłasza się na początku lekcji. 
 

5. Nieobecności  

a. W przypadku nieobecności w szkole, uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek             
w zeszycie i w ćwiczeniach.  

b. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki lub 
innej formy sprawdzenia wiadomości zobowiązany jest uzupełnić braki nie później jednak niż 
do 14 dni od powrotu do szkoły. 

c. Tryb uzupełniania braków w skutek nieobecności. 

 Jeżeli uczeń jest nieobecny na teście rozdziałowym, ma obowiązek napisać go po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zgłosi się, będzie 
pisał sprawdzian na najbliższej lekcji. Braki ocen cząstkowych wpływają na obniżenie 
oceny na koniec semestru / roku. 

6. W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę 
wskazania PPP.  

7. Wyposażenie. 

a. Uczeń zobowiązany jest do noszenia na każdą lekcję zeszytu przedmiotowego, podręcznika, 
zeszytu ćwiczeń oraz odpowiednio wyposażonego piórnika. W zeszycie prowadzi zapis 
tematów lekcji, notatek, poleceń, pisemnych prac domowych oraz wszystkich pozostałych 
informacji wskazanych przez nauczyciela. Uczeń jest zobowiązany na bieżąco wklejać do 
zeszytu otrzymane materiały dodatkowe. 

 
 
Zapoznałem się z Przedmiotowym Systemem Oceniania z Języka Niemieckiego. 
 
 
……………………………………………  …………………………………  ………………… 
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