
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO   KLASY 7 – 8 

 

1. Ocenianie bieżące z języka niemieckiego ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Narzędziami oceniania są: sprawdziany, testy gramatyczne, kartkówki, prace domowe, prace nadobowiązkowe, 

wypowiedzi pisemne, konkursy itp. 

3. Odpytywanie bieżące ustne i pisemne dotyczy trzech ostatnich lekcji i nie musi być wcześniej zapowiadane.  

4. Sprawdzian pisemny, obejmujący szerszy zakres materiału, jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem  

i potwierdzony wpisem do dziennika elektronicznego. Zawiera różnorodne zadania sprawdzające wiadomości  

i umiejętności ucznia. Każda praca pisemna będzie oceniana indywidualnie z uwzględnieniem stopnia trudności 

poszczególnych zadań.  

5. Z ważnych przyczyn losowych uczeń może być nieprzygotowany do lekcji. Niewynikające z ważnych przyczyn 

losowych nieprzygotowanie do lekcji skutkuje wpisem do dziennika elektronicznego w rubryce uwagi i ma wpływ 

na ocenę z zachowania. 

6. Prace domowe kontrolowane są na bieżąco. Nieodrobienie zadania domowego wiąże się z wpisem do dziennika 

elektronicznego w rubryce „uwagi”, co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania w kryterium „wypełnianie 

obowiązków ucznia”. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia z materiału obejmującego  zadanie 

domowe.  

7. Za pracę niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Zasady poprawiania ocen: 

 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub ocenę, która go nie satysfakcjonuje ma prawo jej poprawy. 

 O poprawę wnioskuje uczeń.  

 Termin i formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.  

 Podczas ustalania oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę obydwie oceny.  

9. Śródroczna i roczna  ocena klasyfikacyjna jest ustalana na podstawie ocen bieżących, uwzględnia poziom i postępy 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.   

10. Uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenie PPP oceniani są indywidualnie. Wymagania edukacyjne 

dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

 

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 

 

 


