
OCENIANIE PRZEDMIOTOWE  
 języka mniejszości narodowej – język niemiecki  

w klasach  I- III  
 
Na lekcjach języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego  zgodnie z podstawą programową oceniane będą:  
 
        1. umiejętności  

 rozumienie wypowiedzi ustnej i pisemnej 

 tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej 

 reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne  

 przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych  
 
2. wiedza( postęp w opanowywaniu podstawowego słownictwa ) 
 
3.  postawa  

 aktywność ucznia na lekcji 

 wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

 wysiłek i zaangażowanie włożone w naukę 

 ponadprogramowe i pozaszkolne osiągnięcia ucznia  
 
W klasach I - III stopień opanowania przez ucznia umiejętności i wiedzy określonych w  Podstawie Programowej ( a 
także przyjmowania określonej postawy) jest wyrażany następującą punktową  skalą : 

„  celujący” otrzymuje uczeń,  który: 

  bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-
III szkoły podstawowej, 

  wykazuje się dodatkową wiedzą i umiejętnościami,  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności językowe. 
 
 „ bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który, : 

  opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły 
podstawowej, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania, wykorzystując nabyte umiejętności,  

 odznacza się aktywną postawą w czasie lekcji, 

 potrafi przechować i wykorzystywać zdobyte umiejętności językowe, 

 popełni drobne błędy językowe. 
 
 „  dobry” otrzymuje uczeń, który: 

  opanował  zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły 
podstawowej, 

 potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, lecz zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 
kierunkiem nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji, 

 popełnia nieznaczne błędy językowe, 

 stosuje dość poprawną wymowę i intonację. 
 
 „  dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

 opanował  zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły 
podstawowej, w stopniu zadowalającym, 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu dostatecznym, 

 popełnia dość liczne błędy w wymowie i intonacji, 

 popełnia dość liczne błędy językowe zakłócające komunikację. 
 
  „  dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 



 potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności językowych, 

  posiada braki w zakresie wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla klas I-III 
szkoły podstawowej, 

 posługuje się ubogim słownictwem 
 
  „  niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

   nie opanował  zakresu  wiadomości i umiejętności  przewidzianych  dla klas I-III szkoły podstawowej, 

 nie potrafi wykonać najprostszych zadań. 
 
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania 
(potwierdzone pisemną opinia lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej 
poradni specjalistycznej), nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 
nauczania. 
 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia kl. I-III 
 

 W klasie I  stosuje się ocenianie wg skali punktowej w  1-6, ocenianiu podlega aktywność ucznia na lekcji  oraz 
stosunek do nauki. Można stosować system umownych znaczków,  ocenę opisową, jako element oceniania 
kształtującego, oraz ocenę słowną lub poprzez gest i mimikę.  

 Ocenianie  bieżące  w klasach II-III wyrażane jest  w skali  1-6  oraz plusy i minusy.  

  Aktywność ucznia na zajęciach oceniana jest za pomocą systemu umownych  znaczków, ocenę bardzo dobrą z 
aktywności na lekcji otrzymuje uczeń, który zdobył 5 plusów.     

 Ocena   semestralna ma charakter karty osiągnięć edukacyjnych ucznia.  

 Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego: 
posiadać zeszyt, zeszyt ćwiczeń oraz odrobioną pracę domową. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru 
zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji swoje nieprzygotowanie 

 dłuższe zadania domowe oceniane są oceną, krótsze plusem – 3 „plusy” - bardzo dobrze  

 Za brak zadania domowego oraz nieprzygotowanie do lekcji   uczeń otrzymuje „ minus”- 3  „minusy” 
niedostatecznie 

 
  Na ich podstawie ustalana będzie semestralna śródroczna lub końcoworoczna ocena opisowa. 

Ocenianie bieżące opiera się w oparciu o  następujące formy  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 test/ kartkówka   zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny postęp w rozwoju 
sprawności językowych takich jak rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu i/lub pisanie  

 inscenizacje, recytacja, śpiew, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia i poprawność wymowy 

 zadania domowe  

 ocena za pracę na lekcji i wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich. 

 ocena za dodatkowe osiągnięcia 

 

 

 

 
 


