
Wymagania przedmiotowe dla klas VII i VIII z języka niemieckiego 
 

Ocena śródroczna oraz roczna jest oceną ważoną ocen cząstkowych. 

Na ocenę śródroczną oraz roczną uczeń pracuje systematycznie poprzez: 
 

• pisanie sprawdzianów (waga 5), kartkówek (waga 3), 

• przygotowanie się z 3 ostatnich lekcji – odpowiedź ustna (waga 3), 

• praca na lekcji -  (waga 3), 

• udział w konkursach językowych (waga 1, ocena bardzo dobry), 

• osiągnięcia w konkursach – I, II, III miejsce (waga 3 – 5, ocena celująca), 

• inne: waga 1 – 5. 

W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć. 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niezadawalającej z pracy pisemnej w terminie dwóch 

tygodni od momentu oddania pracy w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ocena 

poprawiona otrzymuje wagę o 2 niższą niż waga wyjściowa pracy. 

NIEOBECNOŚĆ NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Uczeń, który opuścił ostatnią 

lekcję języka niemieckiego ma obowiązek dowiedzieć się, czego dotyczyła lekcja, jaką pracę 

domową zadano, czy zapowiedziano sprawdzian lub kartkówkę i jakiego materiału 

lekcyjnego mają dotyczyć oraz jakie inne ustalenia poczyniono na lekcji. Następnie uczeń 

powinien   uzupełnić   braki   i   przygotować    się   do   następnej   lekcji. 

NIEOBECNOŚĆ NA PISEMNYCH PRACACH KONTROLNYCH W przypadku 

nieobecności ucznia trwającą tydzień i dłużej niż tydzień uczeń pisze zaległą pracę pisemną 

(sprawdzian, kartkówkę) w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Termin napisania pracy jest 

ustalany przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem. W przypadku nieobecności tylko na 

lekcji języka niemieckiego, w trakcie której przypada planowany termin pisania pracy 

pisemnej (sprawdzianu, kartkówki), uczeń pisze „zaległą” pracę na lekcji następnej. 

Sprawdziany są uprzednio zapowiedziane (tydzień wcześniej) i poprzedzone lekcjami 

powtórkowymi.  Zagadnienie, które będą obowiązywały na sprawdzianie nauczyciel podaje 

na lekcji powtórzeniowej, a uczniowie zapisują je w zeszycie przedmiotowym. 

Dalsze, szczegółowe zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ujęte są w dziale VIII Statutu 

szkoły. 

 

W okresie nauki zdalnej: 

 

Waga ocen nie ulega zmianie na czas nauczania zdalnego, 

1. Ocenie podlegają: prace pisemne, skany wykonanych prac, prezentacje, sprawdziany   

i kartkówki przygotowane na platformie, praca na zajęciach oraz indywidualna 

odpowiedź ustna, 

2.  Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych  w czasie zdalnego nauczania 
zdalnego w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, - w przeciągu dwóch 

tygodni od momentu uzyskania oceny, z której jest niezadowolony. 

3. Informacja na temat obowiązujących sprawdzianów i kartkówek sprawdzających 

wiedzę będzie przekazywana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem tak, aby 

uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych 

domowników. Informacja o nadchodzącym sprawdzianie będzie umieszczana w e – 

dzienniku. 

4. Uczeń, który nie weźmie udziału sprawdzianie czy kartkówce zobowiązany jest do 

napisania testu na najbliższej lekcji lub jeśli są ku temu powody, w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 



5. Wszystkie formy weryfikacji wiedzy ucznia zaplanowane przez nauczyciela są 
obowiązkowe, co oznacza, że podlegają one ocenie. 

6. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej 

uzyskania). 

7. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Dopuszczalne jest stosowanie 

słownictwa, środków językowych i form gramatycznych niepoznanych na 

zajęciach  pod warunkiem, że uczeń zna je i potrafi wyjaśnić ich użycie. 

  

 

Nauczyciele języka niemieckiego 


