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OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA 

SPRAWDZIAN (waga 4) 

- liczbę sprawdzianów w każdym półroczu dla danej klasy ustala nauczyciel, 

- podlega poprawie; każdy sprawdzian można poprawić tylko raz, 

✓ poprawa sprawdzianu odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania sprawdzianu,  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

 

PROJEKT (waga 3) 

- obejmuje zagadnienia wyznaczone przez nauczyciela, 

- nie podlega poprawie; 

 

ODPOWIEDŹ (waga 2) 

- obejmuje 3 ostatnie tematy lub zakres wskazany przez nauczyciela 

- nie podlega poprawie; 

 

PRACA ZLECONA PRZEZ NAUCZYCIELA (waga ustalana przez nauczyciela) 

- obejmuje:  

✓ zadania domowe,   

✓ projekty uczniowskie, 

✓ prace na lekcji (praca samodzielna, praca w grupie) – nie podlegają poprawie; 

 

AKTYWNOŚĆ (waga 1) 

- obejmuje osiągnięcia konkursowe na poziomie szkolnym. Finalista lub laureat na 

poziomie gminnym lub wojewódzkim otrzymuje ocenę wagi 4, 

- obejmuje powtórki, zadania dodatkowe podjęte przez ucznia na lekcji. 

 

Wymagania na pracach ortograficznych są dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia ze 

stwierdzoną dysortografią. 

NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

Uczeń może być dwa razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji (nie ponosi żadnych 

konsekwencji). Fakt ten zgłasza nauczycielowi po wejściu do sali, przed rozpoczęciem lekcji. 

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany. W przypadku nieobecności na zajęciach 

dłuższej niż 3 dni uczeń zobowiązany jest na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły uzgodnić 

z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości. Jeśli uczeń nie pojawi się w dwóch terminach 

wyznaczonych przez nauczyciela, otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną. W 

przypadku nieobecności krótszej niż 3 dni, uczeń jest zobowiązany uzupełnić zaległości 

(sprawdziany, kartkówki, prace pisemne) w najbliższym możliwym terminie. 

 

JĘZYK NIEMIECKI 
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DODATKOWE INFORMACJE 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

-  zgłasza kolejne (trzecie lub następne) nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie nie obejmuje 

pracy domowej. 

-      nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć, 

- korzysta ze „ściąg” podczas sprawdzianu, kartkówki lub innych form sprawdzania 

wiedzy. Nie ma możliwości poprawy takiego sprawdzianu, 

- przedstawi pracę będącą plagiatem. 

Na lekcje języka niemieckiego uczeń przynosi zeszyt, ćwiczenia i podręcznik (oraz wcześniej 

wskazane przez nauczyciela materiały). 

 

 

 

 


