
Zasady przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego obowiązujące 

 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II  w Kartuzach 

 od 1 września, 2021 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców /prawnego opiekunów/. 

2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń, jak i rodzic otrzymuje do wglądu. 

3. Ocena śródroczna jak i roczna jest średnią  ważoną ocen bieżących 

 uczeń, który uzyskał średnią ocen 1,50 – 2,49 uzyskuje ocenę co najmniej dopuszczającą, 

 uczeń, który uzyskał średnią ocen 2,50 – 3,49  uzyskuje ocenę co najmniej dostateczną, 

 uczeń, który uzyskał średnią ocen 3,50 – 4,49  uzyskuje ocenę co najmniej  dobrą, 

 uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,5 – 5,49 uzyskuje ocenę co najmniej bardzo dobrą, 

 uczeń, który uzyskał średnią ocen 5,50 i wyżej uzyskuje ocenę celującą.   

 

1. Zasady oceniania bieżącego 

1) Nauczyciel nadaje poszczególnym ocenom wagi w zależności od tego jaki rodzaj pracy uczeń 

wykonał na daną ocenę lub jaki stopień trudności dotyczył sprawdzanego materiału 

a) Oceny z wagą 1 – zadania domowe, aktywność na lekcji, testy wiedzy rozwiązywane 

na platformie e-nauczanie, 

b) Oceny z wagą 2 – kartkówki z ostatnich trzech lekcji bieżących /kartkówki te nie 

muszą być przez nauczyciela zapowiedziane wcześniej/, odpowiedzi ustne 

c) Oceny z wagą 3 – sprawdziany, które obejmują większą partię materiału składającą 

się na cały zakres danego działu programowego. Sprawdzian jest zapowiadany,  

co najmniej jeden tydzień przed terminem przeprowadzenia 

d) Oceny z wagą 4 –  testy diagnostyczne semestralne lub roczne - zapowiedziane co 

najmniej dwa tygodnie przed terminem przeprowadzenia. 

 

W przypadku nieobecności ucznia, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddać się 

wskazanej przez nauczyciela formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela 

terminie /w ciągu dwóch tygodni od oddania przez nauczyciela sprawdzonej pracy/. 

 

W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzania osiągnięć lub uzasadnionej 

nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie,  

ale nie obowiązuje wtedy konieczność tygodniowego wyprzedzenia. 

 

1) Kartkówki i sprawdziany są oceniane według następującej skali procentowej w stosunku do ilości 

wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: 

Ocena celująca            100% -95% 

 



Ocena bardzo dobra:    94% - 85% 

Ocena dobra:                84% - 70% 

Ocena dostateczna:      69% - 50% 

Ocena dopuszczająca:  49% - 40% 

Ocena niedostateczna: poniżej 40% 

 

1. Nieprzygotowanie do lekcji 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji jeden raz w semestrze, 

 Zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje nie tylko brak wiadomości z ostatnich trzech lekcji, ale 

również brak zadania domowego 

 Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, nie jest konieczne podanie 

przyczyny, 

 W przypadkach uzasadnionych, np. długiej choroby uczeń zgłasza brak przygotowania do lekcji i 

wówczas nie odnotowuje się tego nieprzygotowania jako kolejnego. 

 

 

1. Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe  

i nadprogramowe. 

2. Po dłuższej, tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności ucznia /np. choroba, wyjazd edukacyjny/ 

uczeń nie podlega ocenianiu w ciągu pierwszych dwóch dni jego obecności na zajęciach 

edukacyjnych. O takiej sytuacji jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

3. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 50% zajęć lekcyjnych i braku podstaw  

do wystawienia oceny uczeń nie jest klasyfikowany. 

4. Nauczyciel w ramach indywidualnych konsultacji w wyznaczonym terminie udziela rodzicom 

/prawnym opiekunom/ informacji o ocenach bieżących i postępach ucznia w nauce. 

5. Nauczyciel ustalając ocenę z odpowiedzi ustnej wskazuje co uczeń zrobił dobrze i jakie ma braki. 

Uzasadnieniem oceny z pracy pisemnej jest dostosowanie oceny do obowiązującej skali ocen w 

szkole. 

 

 

 


