
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 

STOSOWANE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II w Łęgajnach 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.przepisy wprowadzające ustawę –prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

    i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2019r. poz.373) 

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. Z 2017r. poz. 356) 

 

4. Statut Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Łęgajnach 
 

 

 II. KONTRAKT Z UCZNIAMI  
 

1. Na lekcji języka niemieckiego ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:  

-rozumienie ze słuchu,  

- mówienie,  

-rozumienie tekstu czytanego,  

- pisanie,  

- gramatyka i słownictwo.  

 
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 
Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez różne formy aktywności w zależności od decyzji 

nauczyciela kierującego się dobrem uczniów z danej klasy. 

Obszary aktywności podlegające ocenianiu:  

1) prace klasowe (obejmują materiał z jednego działu),  

2) kartkówki (obejmują wiedzę i materiał z 3 ostatnich lekcji),  

3) odpowiedzi ustne (obejmują materiał z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych), 



4) aktywność na lekcjach, 

5) prowadzenie zeszytu przedmiotowego,  

6) zadania domowe,  

7) prace projektowe- prace wykonane w grupach lub samodzielnie na zadany temat, 

8) czytanie 

9) wypracowania- list, zaproszenie, notatka, ogłoszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówka, e-

mail, historyjka, wpis na blogu, opis  

10) prace dodatkowe- zadania nieobowiązkowe, przeznaczone dla uczniów zdolnych lub dla uczniów 

z trudnościami w nauce. 

3. Zasady ogólne  

Oceny są jawne dla uczniów i ich prawnych opiekunów.  

Każde ćwiczenie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć w domu (nauczyciel nie musi 

mu o tym przypominać).  

Prace klasowe są obowiązkowe i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, są one odnotowane 

w dzienniku elektronicznym.  

Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego do wglądu [w obecności 

nauczyciela] rodziców, nadzoru pedagogicznego.  

Niesamodzielna praca podczas pracy klasowej jest równoznaczna z oceną niedostateczną i nie podlega 

poprawie.  

Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie i mogą obejmować treści trzech ostatnich lekcji.  

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (choroba, pobyt w szpitalu, itp.) nie był obecny na pracy klasowej, 

to musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie od 

momentu pisania pracy klasowej przez całą klasę. Jeżeli nieobecność ucznia trwała tydzień i dłużej, 

termin jest ustalany indywidualnie.  

Obowiązkiem UCZNIA jest zgłosić się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu pisania pracy. 

Jeżeli uczeń SAM nie zgłosi się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu lub nie pojawi się w 

wyznaczonym terminie, nauczyciel stawia ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  
Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę tylko jeden raz.  

Oceny z kartkówek, odpowiedzi i prac domowych nie podlegają poprawie.  

Przy 2 lekcjach w tygodniu uczeń ma prawo 2 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie, kolejne to 

ocena niedostateczna. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego skrót "np". Niewykorzystane 

zgłoszenie nieprzygotowania nie przechodzi na drugi semestr.  

Powodem zgłoszenia nieprzygotowania mogą być:  
- brak pisemnej pracy domowej,  

- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej,  

- brak podręcznika lub zeszytu przedmiotowego. 
 

 W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń nie pisze niezapowiedzianej kartkówki i nie 

odpowiada z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia z tego 
samego materiału (co nie oznacza, dać te same zadania) na kolejnej lub kilku kolejnych lekcjach. 



Nieprzygotowanie nie obejmuje natomiast zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów/testów, lekcji 

powtórzeniowych.  

 
Nauczyciel ma prawo odpytywać na każdej lekcji z zakresu wiadomości podstawowych i materiału 

przerabianego na trzech poprzednich lekcjach. Odpowiedzi ustne nie są zapowiedziane, odmowa 

odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 
 

Na lekcji powtórzeniowej nauczyciel ma prawo odpytywania z zakresu materiału powtórzeniowego, 

tzn. nie tylko z ostatnich lekcji.  

Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń. Brak jednej z 
wyżej wymienionych rzeczy równoznaczny jest z nieprzygotowaniem się do lekcji.  

 
 Uczeń odpowiada za zwrot podręcznika w stanie w jakim go otrzymał tj. nie pisze w nim, nie rysuje i 

w żaden inny sposób nie niszczy książek.  

 Uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych. Za niewykonanie pracy domowej uczeń otrzymuje 

minus. Zebranie 3 minusów skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 

Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez ustne i pisemne przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć.  

 Ocenianie przeprowadza nauczyciel języka niemieckiego uczący uczniów, dostarczając im i ich 
rodzicom (opiekunom prawnym) informacji zwrotnej w formie ustalonej w PZO o:  

 

- jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,  
- skuteczności wybranych metod uczenia się,  

- poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych,  

- wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,  

- postępach w nauce,  
- szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

4. Dostosowanie wymagań  

Nauczyciel jest zobowiązany na zajęciach języka niemieckiego indywidualizować pracę z uczniem, a 

także dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej/ specjalistycznej 
lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo tok indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia następuje na podstawie zaleceń zawartych 

w powyższych dokumentach.  

Zależnie od poziomu i potrzeb danego oddziału klasowego (decyduje o tym nauczyciel języka), 
nauczyciel ma prawo wybrać formę lub formy sprawdzania wiedzy uczniów.  

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować 

wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z języka obcego wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom.  

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  



W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w 

przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

W przypadku ucznia, u którego występują potwierdzone opinią PPP trudności w nauce nauczyciel 

odstępuje od szczegółowych kryteriów oceniania na rzecz oceniania motywującego. 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 
będzie wpisane „zwolniony” zamiast oceny klasyfikacyjnej.  

5. Ocena prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych ustalone są w stopniach według 

następującej skali:  

stopień celujący – 6, stopień bardzo dobry – 5, stopień dobry – 4, stopień dostateczny – 3, stopień 

dopuszczający – 2, stopień niedostateczny – 1.  

Przy ustalaniu oceny stosuje się skalę 100%. Zadania mają różny stopień trudności, a uczeń uzyskuje 

kolejne punkty większym wysiłkiem i większymi umiejętnościami. 

1) ocena celująca: 96% - 100% punktów za wykonanie zadań. 

2) ocena bardzo dobra: 85% - 95% punktów, 

3) ocena dobra: 70% - 84% punktów, 

4) ocena dostateczna: 50% - 69% punktów, 

5) ocena dopuszczająca: 31% - 49% punktów, 

6) ocena niedostateczna: 0%- 30% punktów, 

 

III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

Skala ocen – gramatyka i słownictwo 

 

 

6 cel  Uczeń posiadł wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania w danej klasie. 
Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. Proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych.  
Uczeń bezbłędnie operuje poznanymi strukturami i używa ich w spójnych wypowiedziach.  

Wykazuje się znajomością struktur wykraczających poza program realizowany w klasie.  

Posiada ogromny zasób słownictwa i stosuje go w swoich wypowiedziach.  

Jest w stanie definiować pojęcia w języku obcym, z powodzeniem stosuje synonimy w swoich 
wypowiedziach.  



5 bdb  Uczeń potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami i używać ich w spójnych zdaniach.  

Stosuje szeroki zakres słownictwa, odpowiedni do zadania.  

Używa słownictwa o charakterze złożonym i abstrakcyjnym.  
Potrafi podać proste definicje w języku obcym niektórych słów.  

 

4 db  Uczeń potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur.  

Popełnia nieliczne błędy.  
Potrafi budować zdania w większości przypadków spójne.  

Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiednio do zadania.  

Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym i 
abstrakcyjnym.  

Potrafi dopasować definicje w języku obcym do słówek.  

 

3 dst  Uczeń potrafi operować poprawnie niektórymi poznanymi strukturami.  
Potrafi budować zdania niekiedy spójne.  

Popełnia nieliczne błędy.  

Czasami używa zakresu słownictwa odpowiednio do zadania.  
Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym i 

abstrakcyjnym.  

2 dop Uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur.  

Popełnia liczne błędy.  
Uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne.  

Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

1 ndst Uczeń nie operuje żadnymi poznanymi strukturami.  
Nie potrafi stworzyć spójnego zdania.  

Nie opanował poznanego słownictwa. 

Niepoprawnie używa codziennego słownictwa.  
 

 

Skala ocen – słuchanie 

 

6 cel  Uczeń posiadł wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania w danej klasie. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. Proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych.  

Uczeń nie tylko doskonale rozumie sens tekstów, ale nawet jest w stanie skupić się na 

pojedynczych zwrotach w prezentowanych wypowiedziach.  
Doskonale rozumie polecenia i wypowiedzi nauczyciela.  

Bezbłędnie uzupełnia tekst brakującymi informacjami.  

5 bdb  Uczeń potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów.  

Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach.  
Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną.  

Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  

Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

4 db  Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów.  
Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach.  

Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.  

Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  
Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.  

3 dst  Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów.  

Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach.  

Potrafi wydobyć cześć potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.  
Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  



Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.  

2 dop  Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sen prostych tekstów i rozmów.  

Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach.  
Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.  

Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  

Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 
podpowiedzi.  

1 ndst Nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów.  
Nie potrafi zrozumieć kluczowych informacji ani wydobyć potrzebnych informacji. 

Nie jest w stanie rozpoznać uczuć mówiącego.  
Nie rozumie poleceń nauczyciela. 

 

 

 

Skala ocen- mówienie 

6 cel  Uczeń posiadł wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania w danej klasie. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. Proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych.  

Uczeń swobodnie wypowiada się na dowolny temat.  

Potrafi zainicjować rozmowę na dowolnym temat.  
Potrafi negocjować.  

Jego wypowiedzi charakteryzuje bardzo bogate, złożone słownictwo, zdania są rozwinięte.  

 

5 bdb  Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, streścić tekst, a także opowiedzieć na zadany 
temat.  

Potrafi mówić spójnie bez zawahań.  

Posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy.  
Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.  

Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.  

Można go zrozumieć bez trudu.  

 

4 db  Przeważnie z powodzeniem potrafi przekazać wiadomość, streścić tekst, a także opowiedzieć na 

zadany temat.  

Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem.  

Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając zauważalne błędy, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.  

Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.  
Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.  

 

3 dst  Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, z pewnymi trudnościami potrafi streścić 

tekst lub opowiedzieć na zadany temat.  
Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem.  

Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów.  

Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.  
Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.  

Można go zazwyczaj zrozumieć.  

 



2 dop  Czasami potrafi przekazać wiadomość, streścić tekst i opowiedzieć na zadany temat, ale z dużymi 

trudnościami.  

Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem.  
Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów.  

Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.  

Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie.  

Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.  
 

1 ndst  Nie potrafi przekazać wiadomości, ani streścić tekstu.  

Nie mówi spójnie.  
Popełnia wiele błędów co sprawia, że nie można go zrozumieć.  

 

 

Skala ocen- pisanie 

cel  Uczeń posiadł wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania w danej klasie. 
Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. Proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych.  
Uczeń potrafi sformułować myśl przewodnią każdego paragrafu swojej pracy.  

Uczeń potrafi podać odpowiednią argumentację do swojej pracy.  

Praca ucznia jest spójna dzięki zastosowaniu odpowiednich wyrażeń .  
Praca nie budzi zastrzeżeń pod względem stylistyki, ortografii i interpunkcji.  

5 bdb  Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, poznane struktury i słownictwo.  

Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst.  

W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty.  
Pisze teksty o odpowiedniej długości.  

Używa prawidłowej interpunkcji.  

 

4 db  Potrafi na ogół napisać zdania zawierające pełne zdania, poznane struktury i słownictwo.  
Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne.  

W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca.  
Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganych.  

Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

3 dst  Potrafi napisać zadania zawierające pełne zdania, poznane struktury i słownictwo.  
Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny.  

W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów.  

Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości.  

Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  
 

2 dop  Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, poznane struktury i słownictwo.  

Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji.  
W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty.  

Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości.  

Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

  

1 ndst  Nie jest w stanie napisać zadania zawierającego pełne zdania , poznane struktury i słownictwo. 

Tekst jest niespójny. 

Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  



Nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o postępach i trudnościach w 

nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

Sposoby powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów o osiągnięciach ucznia:  

 - zebranie klasowe,  

 - indywidualne rozmowy,  

 - rozmowa telefoniczna,  

- informacja przy wykorzystaniu poczty dziennika elektronicznego, 

- adnotacja w zeszycie przedmiotowym ucznia. 

 

IVWarunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  
 

Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, gdy została ustalona zgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.  
 

Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania oceny. 

  

Zastrzeżenia zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów 

prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o 

warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, oceny klasyfikacyjnej z języka 

niemieckiego.  
Najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

zobowiązany jest wpisać przewidywaną ocenę do dziennika i ustnie poinformować uczniów na 

zajęciach języka niemieckiego. W razie nieobecności ucznia na lekcji, obowiązkiem ucznia jest 

zgłosić się do nauczyciela w celu uzyskania informacji dot. przewidywanej oceny. Informację w 
formie pisemnej przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wychowawca klasy. Przewidywana ocena 

może ulec zmianie w zależności od postępów lub ich braku (uczeń może otrzymać ocenę wyższą lub 

niższą).  
Uczeń, rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wystąpić do nauczyciela przedmiotu w formie 

pisemnej (wniosek z uzasadnieniem) o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej pod warunkiem, że oceny bieżące, zgodnie z przyjętą w niniejszym PZO skalą i 

hierarchią ocen oraz ocena śródroczna uzasadniają możliwość uzyskania oceny wyższej niż 
przewidywana.  

W przypadku uwzględnienia wniosku w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczeń pisze 

sprawdzian obejmujący treści nauczania z całego roku szkolnego. Sprawdzian jest opracowany na 

ocenę wyższą o jeden stopień niż ocena przewidywana, z którą uczeń został wcześniej zapoznany 

przez nauczyciela. Przygotowany przez nauczyciela sprawdzian polega na sprawdzeniu opanowanych 

umiejętności i wiadomości z czytania, pisania, słuchania, gramatyki i mówienia w języku  

niemieckim. 

                                                                                                                              Joanna Emilian 



 


