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PRZEDMIOTOWY
SYSTEM
OCENIANIA

z
języka niemieckiego
dla klas I-III
Liceum Ogólnokształcącego
w Kamiennej Górze

Informacje ogólne:
Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od :01.09.2016 r.
Podręczniki –poziom podstawowy:

WSiP

K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik,M.Zagórna

Alles klar Neu 1. Podręcznik do
szkół ponadgimnazjalnych.Zakres
podstawowy.

WSiP

K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik,M.Zagórna

Alles klar Neu 1. Zeszyt
ćwiczeń.Zakres podstawowy.

WSiP

K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik
(nowe wydanie)

WsiP

K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik
(nowe wydanie)

WsiP

K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik
(nowe wydanie)

Alles klar Neu2. Podręcznik do
szkół ponadgimnazjalnych.Zakres
podstawowy.
Alles klar Neu 2. Zeszyt
ćwiczeń.Zakres podstawowy.
Alles klar Neu 3. Podręcznik do
szkół ponadgimnazjalnych.Zakres
podstawowy.

679/1/2014
679/2/2014

679/3,4/2014,2015

679/5/2014

Podręczniki –poziom rozszerzony

WsiP

K.Łuniewska,U.Tworek,
Z.Wąsik

alles klar 1a.zakres rozszerzony.Podręcznik
z ćwiczeniami dla liceum i technikum.Kurs dla
kontynuujących naukę

281/1/2010

WsiP

K.Łuniewska,U.Tworek,
Z.Wąsik

alles klar 1b.zakres rozszerzony.Podręcznik
z ćwiczeniami dla liceum i technikum.Kurs dla
kontynuujących naukę

281/2/2010

WsiP

K.Łuniewska, U.Tworek,
Z.Wąsik

alles klar 2a zakres rozszerzony,Podręcznik
z ćwiczeniami dla liceum i technikum. Kurs dla
początkujących i kontynuujących naukę

281/3/2011

WsiP

K.Łuniewska, U.Tworek,
Z.Wąsik

alles klar 2b zakres rozszerzony.Podręcznik
z ćwiczeniami dla liceum i technikum. Kurs dla
kontynuujących naukę

281/4/2011

WSiP

K.Łuniewska,U.Tworek
,Z.Wąsik

alles klar 3.zakres rozszerzony.Podręcznik
z ćwiczeniami dla liceum i technikum.Kurs dla
kontynuujących naukę

689/5/2014

Szczegółowe wymagania edukacyjne :program nauczania w załącznikach
1. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla
rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1.
K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik. WSiP. Alles klar Neu
2. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum.
Zakres rozszerzony. Paweł Piszczatowski. WSiP. Alles klar

Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności
oraz waga ocen z języka niemieckiego
w Liceum Ogólnokształcącym
obowiązująca od 1 września 2012 r.

KATEGORIE OCEN

WAGA

UWAGI

1

próbny egzamin maturalny

2

poziom podstawowy

2

próbny egzamin maturalny

3

poziom rozszerzony

3

próbny egzamin maturalny część ustna

3

4

praca klasowa

3

z całego rozdziału

5

sprawdzian

2

z 3 lekcji

6

kartkówka

1

z 1 lekcji

7

przekrojowa wypowiedź ustna

3

z semestru, roku

8

przekrojowa wypowiedź pisemna

3

z semestru, roku

9

projekty i prezentacje

1-4

wg uznania nauczyciela

10

odpowiedź ustna

3

dłuższa

11

odpowiedź ustna

2

krótka

12

Odpowiedź ustna

1

z jednego tematu

13

dłuższa forma użytkowa

2

14

krótka forma użytkowa

1

15

ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

1

16

rozumienie tekstu słuchanego

1-2

wg uznania nauczyciela

17

rozumienie tekstu czytanego

1-2

wg uznania nauczyciela

18

zadanie domowe

1

19

aktywność

1

20

inna

1

Lp.

Prace klasowe zapowiadane są na min. tydzień przed ich napisaniem i poprzedzone lekcją
powtórzeniową. Nauczyciel powinien je oddać przed upływem 2 tygodni.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Obejmować powinny materiał z ostatniej lekcji. W związku
z tym, że kartkówki maja na celu skontrolowanie bieżącego przygotowania ucznia do lekcji,
otrzymanych z nich ocen NIE poprawia się.

Punktacje procentowe przy ocenianiu
dla LO

Punktacja %
ocena
100-90
bdb
89-78
db
77-63
dst
63-50
dop
49-0
ndst
Kartkówki ( z ostatniej lekcji)

Punktacja %
testy
rozdziałowe,sprawdziany
100-98
97-90
89-78
77-63
62-40
39-0

Punktacja %
Egzaminy,Matury
100-91
90-76
75-61
60-46
45-30
29-0

Ocena
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Ocena

cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą cztery sprawności językowe:





czytanie ze zrozumieniem,
rozumienie ze słuchu,
mówienie,
pisanie.

Wszystkie sprawności oceniane będą w zakresach tematycznych podanych na wstępie. Zakresy tematyczne są ujęte
w Twoim podręczniku w kilku rozdziałach. Na koniec każdego rozdziału otrzymasz ocenę z testu sprawdzającego
Twoje umiejętności z danego zakresu. Zadania na testach będą zamknięte, tzn. będą polegać na dobieraniu,
porządkowaniu itp., oraz otwarte, czyli sprawdzające Twoją samodzielną wypowiedź pisemną na podany temat lub
ułożenie dialogu.
Ani średnia arytmetyczna, ani średnia wagowa nie jest jedynym kryterium oceny śródrocznej i końcowo
rocznej. W końcowej ocenie uwzględniona zostanie również Twoja postawa na lekcji oraz
podejmowanie zadań dodatkowych.


Twoja duża aktywność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku, o czym poinformuje Cię nauczyciel.



Wykonanie przez Ciebie zadań dodatkowych zostanie wraz z oceną odnotowane w dzienniku i będzie brane
pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.



Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na podwyższenie oceny
końcowej.



Odnotowany trzykrotny brak obowiązkowego zadania domowego powoduje wpisanie oceny cząstkowej ndst



Pamiętaj, że jednokrotnie w ciągu semestru możesz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, co wraz z datą będzie
odnotowane w dzienniku. Braki powinieneś wyrównać na następną lekcję. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje
wpisem oceny cząstkowej ndst.



Gdy z pracy klasowej/sprawdzianu otrzymasz ocenę niedostateczną, masz możliwość poprawienia jej (sam/a
musisz zgłosić chęć poprawy nauczycielowi), a ocena z poprawy zostanie również wpisana do dziennika. Czas,
w którym powinieneś/powinnaś przystąpić do sprawdzianu poprawkowego jest ograniczony i wynosi dwa
tygodnie od omówienia pracy klasowej/sprawdzianu (uwzględniane są oczywiście przyczyny losowe
uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu).



Uczniowie, którzy byli nieobecni na pracy klasowe/sprawdzianie, mają obowiązek napisania go w terminie
ustalonym dla osób poprawiających, do 2 tygodni. Odmówienie napisania takiej pracy przez ucznia po tym
terminie skutkuje wpisaniem oceny nast. do dziennika. Nieprzygotowanie do pracy klasowej, sprawdzianu
przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez
rodziców lub wychowawcę.



Nieprzygotowanie do pracy klasowej, sprawdzianu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby
lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę.



Nie przewiduje się, abyś dopiero pod koniec semestru/ roku poprawiał/a oceny otrzymane w ciągu semestru/
roku

