PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. Przedmiotowy system oceniania obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności uczniów.
2. Ocenianiu podlegają:
- wypowiedzi ustne
Wypowiedzi mogą być przygotowane w ramach pracy domowej, w trakcie lekcji dotyczące realizacji nowych zagadnień. Przy odpowiedzi
ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
- wypowiedzi pisemne
Zadania domowe, zadania realizowane w trakcie lekcji, wypracowania.
- prace klasowe/sprawdziany.
Przeprowadzane po zakończeniu działu i poprzedzone powtórzeniem; zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania pracy
klasowej to 1 godzina lekcyjna.
- kartkówki
Niezapowiedziana oraz zapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji; czas trwania do 15 minut
- czytanie
- aktywność na zajęciach
3. Nauczyciel oddaje poprawione prace klasowe w terminie do 2 tygodni a kartkówki w ciągu tygodnz prac klasowych/sprawdzianów
wystawiane są wg następującej skali:
98-100% - celujący (6)
95-97% - celujący minus (6-)
92-94% - bardzo dobry plus (5+)
88-91% - bardzo dobry (5)
85-87% - bardzo dobry minus (5-)
81-84% - dobry plus (4+)
74-80% - dobry (4)
70-73% - dobry minus (4-)
65-69% - dostateczny plus (3+)
56-64% - dostateczny (3)
50-55% - dostateczny minus (3-)
35-49% - dopuszczający (2)
0-34% - niedostateczny (1)
5. Poprawianie ocen.
Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej/sprawdzianu. Uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą z
pracy klasowej/sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od daty oddania przez nauczyciela sprawdzianu.
Ocenę z poprawy (maksymalnie 5) wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio. Poprawa jest jednorazowa.
Poprawie nie podlegają oceny z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, zadań dodatkowych i kartkówek.
6. Nieprzygotowanie się ucznia do lekcji i brak zadania domowego.
Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np.), 2 razy brak zadania domowego (bz) oraz 2 razy w
semestrze brak zeszytu(-). Zgłoszenie takie następuje tuż po rozpoczęciu lekcji, jednak nie później niż przed zakończeniem sprawdzania
obecności. Niewykorzystane nieprzygotowania w pierwszym semestrze nie przechodzą na semestr drugi. Zgłoszone w semestrze dwa
nieprzygotowania, braki zadań i braki zeszytu nie mają żadnych konsekwencji. Każde kolejne nieprzygotowanie, brak zadania lub
zeszytu skutkuje oceną niedostateczną. Brak zgłoszenia nieprzygotowania także skutkuje oceną niedostateczną.
7. Plusy oraz minusy.
Uczeń może otrzymać plusy za aktywność na lekcji, w tym ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć, oraz za dodatkowe zadania
wyznaczone przez nauczyciela. 5 plusów to cena bdb.
8. Wystawienie oceny semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych ucznia według następującej kolejności:
- prace klasowe: waga 3
- odpowiedzi ustne: waga 2
- inne: waga 1
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