Kryteria oceniania
j. niemiecki jako język mniejszości narodowej
1. Uczeń może otrzymać oceny za:
•
prace pisemne ( prace klasowe, testy) trwające całą godzinę lekcyjną
•
sprawdziany trwające do 20 minut obejmujące 3 ostatnie lekcje
•
kartkówki wyłącznie z ostatniej lekcji
•
odpowiedź ustną
•
zadanie domowe
•
aktywność na lekcji
•
pracę na lekcji
•
projekt
•
udział w konkursach
2. Każdy uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż 2 prace klasowe i 2 sprawdziany,
przeprowadzone w różnych dniach i odnotowane wcześniej w dzienniku lekcyjnym.
3.Prace pisemne przeprowadzane są w następujących formach:
•
•
•

Kartkówka wyłącznie z ostatniej lekcji (5-10 min.) nie musi być zapowiedziana.
Sprawdzian trwający do 20 minut, obejmujący 3 lekcje lub jednostki tematyczne musi
być zapowiedziany z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
Praca klasowa trwająca 1-2 godziny lekcyjne musi być zapowiedziana z tygodniowym
wyprzedzeniem.

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny z różnych form
(odpowiedź ustna, praca pisemna, praca dodatkowa, aktywność, praca domowa lub inne).
5. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej
nieobecności.
6. Nie ocenia się ucznia w dniu powrotu po czterech kolejnych dniach nieobecności
na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców.
7. Po nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, na wniosek wychowawcy, na podstawie
pisemnego usprawiedliwienia rodziców, nie ocenia się ucznia w uzgodnionym czasie i ustala
się indywidualnie terminy nadrobienia zaległości.
8. Nie ocenia się (w uzgodnionym czasie) ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej
na prośbę rodzica, wychowawcy lub pedagoga.

9. W trakcie półrocza uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji (odpowiedzi ustne
lub niezapowiedziane kartkówki) i zgłosić jeden brak zadania. W przypadku niewykorzystania
braków w pierwszym semestrze przechodzą one na kolejny semestr.
10. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak zadania na początku lekcji. W dzienniku lekcyjnym
można zapisać ten fakt skrótami „np” lub „bz”. Zatajenie braku zadania bądź nieprzygotowania
przed nauczycielem skutkuje oceną niedostateczną.
11. Za aktywność na lekcji, prace dodatkowe, przygotowanie dodatkowych materiałów,
pomocy, informacji, uczeń otrzymuje „plus” lub ocenę. Sposób zamieniania plusów na ocenę
regulują przedmiotowe kryteria oceniania.
12. Prace pisemne (godzinne lub dwugodzinne) ocenia się punktami wg skali:
100% - celująca
99% - 90% - bardzo dobra
89% - 75% - dobra
74% - 50% - dostateczna
49% - 30% - dopuszczająca
29% - 0% - niedostateczna
Dla przedziałów procentowych na poszczególne oceny przy osiągnięciu górnej granicy
procentów dodajemy do oceny „+”, natomiast przy dolnej granicy procentów „-”.
13. Prace pisemne po ocenieniu prze nauczyciela udostępnia się uczniom i rodzicom do
wglądu.
14. Uczniowi nieobecnemu na pracy pisemnej, w rubryce przeznaczonej do wpisania oceny tej
pracy, stawia się znak „nb”. Na napisanie zaległej pracy nauczyciel w porozumieniu z uczniem
wyznacza termin nieprzekraczający 2 tygodni. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w tym
czasie, znak „nb” zostaje w dzienniku zastąpiony oceną niedostateczną. W uzasadnionych
przypadkach (np. choroba) nauczyciel wyznacza dodatkowy termin.
15. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej z powodu dłuższej nieobecności (min. 3 dni), musi ją
napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu
do szkoły). W przypadku kiedy uczeń był nieobecny jedynie w dniu, kiedy zaplanowana była
kartkówka, test lub sprawdzian, będzie pisał zaległą pracę na kolejnej lekcji, na której będzie
obecny.
16. W przypadku gdy uczeń przystąpił do poprawy i nie udało mu się uzyskać oceny wyższej,
w rubryce „POPRAWA” pojawia się zapis „bp” (brak poprawy).

17. Na koniec półrocza/ roku szkolnego (jeden tydzień przed konferencją klasyfikacyjną), nie
przewiduje się dodatkowych sprawdzianów „zaliczeniowych”. Nauczyciel może odstąpić od tej
zasady w uzasadnionych i podanych uczniom sytuacjach.
18. Wagi ocen w e-dzienniku:
•
•
•
•

Praca klasowa – 3p (kolor czerwony).
Sprawdzian – 2p (kolor zielony).
Odpowiedź ustna – 2p (kolor zielony).
Kartkówka, praca domowa, praca zespołowa, aktywność, praca na lekcji, praca
dodatkowa, czytanie i tłumaczenie i inne – 1p (kolor czarny).
• Sukcesy w konkursach na szczeblu:
- miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym- 3p, (kolor
czerwony),
- szkolne – 1p (kolor czarny).

19. Oceny śródroczne i roczne.
Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej będzie brana pod uwagę średnia ważona ocen
cząstkowych.
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
od 5,40 – celująca
od 4,61 do 5,39 – bardzo dobra
od 3,61 do 4,60 – dobra
od 2,61 do 3,60 – dostateczna
od 1,61 do 2,60 – dopuszczająca
do 1,60 – niedostateczna

