PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZMIĄCEJ
W roku szkolnym 2020/2021
SYSTEM OBEJMUJE ANEKS Z DNIA 02.09.2019
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Rozporządzenia MEN z dnia 22 czerwiec 2019, Dz.U. 2019 poz. 373
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych,
- Programu nauczania języka niemieckiego dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej. II
etap edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Giorgio Motta i zespołu autorów,
- podręcznika i książki ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klas IV – VIII szkoły
podstawowej.
- Programu nauczania języka niemieckiego dla klasy I-III szkoły podstawowej. I etap
edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Marty Kubickie i zespołu autorów,
- podręcznika i książki ćwiczeń Hallo Anna. Język niemiecki dla klas I-III szkoły
podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego
należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
PSO jest przygotowany dla dzieci od klas trzeciej do klasy ósmej szkoły podstawowej.
2.
Ocenianie ma na celu:
• informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,
• pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• zapobiegać niepowodzeniom,
• motywować uczniów do dalszej pracy,
• informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas
lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.

4.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na
bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5.
Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do
końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań z
rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom
do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.

6.
Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z
wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7.
Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym
specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. Nie mniej jednak niż
wymaga tego podstawa programowa w danym etapie edukacyjnym.
Uczniowie z orzeczeniem z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
publicznej poradni specjalistycznej są traktowani indywidualnie i wymagania dla nich są
przygotowane osobno.
Praca z uczniem jest indywidualizowana, jeśli te:
1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym
2) posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia
3) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazująca na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
4) nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1), 2) ale jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i
specjalistów

8.

W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym
fakcie wychowawcę.
9a.
Przyjęto następującą skalę ocen dla klasy: czwartej, piątej, szóstej i siódmej.
• niedostateczny ̵̶̵ 1
•dopuszczający ̵̶̵ 2
• dostateczny ̵̶̵ 3
• dobry ̵̶̵ 4
• bardzo dobry ̵̶̵ 5
• celujący ̵̶̵ 6
9b.
Przyjęto następującą skalę ocen dla klasy trzeciej.
w-wspaniale
bdb- bardzo dobrze
ł –ładnie
Ps- postaraj się
P- pomyśl
Pw- pracuj więcej

10.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11.
W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela z
bieżącej formy sprawdzania i oceniania.

12.
Terminy prac klasowych (testów) mogą ulec zmianie tylko w nadzwyczajnych,
uzasadnionych sytuacjach na prośbę władz szkoły, wychowawcy klasy, samorządu
uczniowskiego lub samorządu klasowego.
13.
Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki
(odpowiedzi pisemne) są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
Trwają one 5-15 minut.

14.
Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu dwóch tygodni od
momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania

prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie
zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
15.
Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem
przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku. Takiej oceny
nie można poprawić.
16.
Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w
zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń).
17.
Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
18.
Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (1
tydzień i dłużej).
19.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany.
20.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu
2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
21.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w jedną linie w sposób schludny i
przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie
przedmiotowym lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
22.
Uczeń otrzymuje raz w miesiącu również ocenę za aktywność w skali od 2 do 6 lub od P do
W. Oceniając aktywność ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę przygotowanie do zajęć i pracę
na lekcji. Ocenę z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy (suma pięciu plusów
to ocena bardzo dobra). Dodatkową ocenę z aktywności uczeń otrzymuje za udział w
konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczeń może otrzymać ocenę dodatkową za pracę na
lekcji i nie wpływa to na ocenę miesięczną z aktywności.
Jeżeli uczeń nie ma wystarczającej ilości punktów na ocenę pozytywną, nie otrzymuje oceny.
(ma to zastosowanie na przykład podczas długiej nieobecności ucznia)

23.
Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia.
Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny
cząstkowe. Stosuje się następującą gradację ocen:
-prace klasowe
-powtórzenie
-kartkówki

-odpowiedzi ustne
-aktywność
-prace domowe
-prace dodatkowe
-pracę na lekcji
-czytanie
-czasowniki nieregularne w klasach piątej, szóstej i siódmej
24.
Wszystkie zadane prace domowe oraz zapowiedziane sprawdziany uczeń ma obowiązek
zapisać w zeszycie lekcyjnym. (Jest to następujący zapis zu Hause ćw. … str. … , lub ćw …,
str z podręcznika. Może być również zapis pisemnie do zeszytu.)
26.
Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje
na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
27.
Uczeń ma prawo w semestrze zgłosić dwa razy nieprzygotowanie ( w drugim semestrze
w klasie szóstej, siódmej i ósmej uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie po
niemiecku).
28.
W klasach III -VII informacje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice
( prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym.

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU
NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału
obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne, jest to materiał, na który składają się
zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne.
Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę.
2. Praca klasowa (test sprawdzający) - po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza
opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data
zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez
nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 1-3 testy sprawdzające.
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech
ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15
minut. W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 do 7 kartkówek. Średnio na kartkówkach
jest postawione sześć pytań

4. Aktywność, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są w skali od 2 do 6.
Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można również uzyskać,
gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak
zadania uczeń otrzymuje „nieprzygotowanie”, pod warunkiem, że zgłosił ten fakt
nauczycielowi przed lekcją. W innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Czytania – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to
zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe
realizowane przez nauczyciela. W przypadkach powtarzających się problemów z wymową
dwuznaków oraz liter inaczej brzmiących uczeń jest zobowiązany napisać w domu jak
powinno się takie dwuznaki lub literki czytań. Np.: (ei=ai, eu=oj, β=s itd.).

III.a PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH (TESTÓW) WG
Programu Nauczania Języka Niemieckiego dla klasy IV – VI Szkoły Podstawowej.
II Etap Edukacyjny – Kurs Podstawowy autorstwa Giorgio Motta i zespół autorów.
100%-97% - cel
96% - 86% - bdb
85 % - 70% - db
69% - 50% - dst
49% - 30% - dop
29% - 0 % - ndst
III.b PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH (TESTÓW) WG
Programu Nauczania Języka Niemieckiego dla klasy III Szkoły Podstawowej.
I Etap Edukacyjny – Kurs Podstawowy autorstwa Aleksandry Kubickiej
100% - 97%
96% - 86%
85% - 70%
69% - 50%
49% - 30%
29% - 0%

kl 1-3 (wsp)
kl 1-3 (bdb)
kl 1-3 (ł)
kl 1-3 (ps)
kl 1-3 (p)
kl 1-3 (pw)

IVA. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH 4-8
Stopień celujący
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z niemieckojęzycznych
źródeł internetowych),
• jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. (każde dziecko ma
prawo do bycia niedysponowanym podczas kartkówki lub pracy klasowej i nawet jeśli
otrzyma ocenę niedostateczną ma szanse na otrzymanie oceny bardzo dobrej lub
celującej).

Stopień bardzo dobry
Uczeń:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie,
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na
akcent zdaniowy i wyrazowy,
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.
Stopień dobry
Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania
zadań,
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.

Stopień dostateczny
Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się
prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej
wiedzy w ciągu dalszej nauki,
• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i
interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki
te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
• nie potrafi przekazywać informacji,
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
• nie umie poprawnie budować prostych zdań,
• operuje bardzo ubogim słownictwem,
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy
zdobytych z przedmiotu ocen.

IVa. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE TRZECIEJ
W- Wspaniale
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
• jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
• w semestrze nie otrzymuje wielu ocen niedostatecznych z przedmiotu
(każdy uczeń ma prawo do bycia niedysponowanym podczas kartkówki lub pracy
klasowej i nawet jeśli otrzyma ocenę PW ma szanse na otrzymanie oceny W lub
BDB).

Bbd- Bardzo dobrze
Uczeń:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie,
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na
akcent zdaniowy i wyrazowy, nie dotyczy to klasy 1 i 2 do pierwszego semestru
•

potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy , nie dotyczy to klasy 1 i 2 do
pierwszego semestru

Ł- ładnie
• ,
Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania
zadań,
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, nie dotyczy to klasy 1-2
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy, nie
dotyczy to klasy 1-2

Ps- Postaraj się

Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się
prostymi strukturami gramatycznymi.
P - Pomyśl
Uczeń:
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej
wiedzy w ciągu dalszej nauki,
• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i
interpunkcji,
Pw- Pracuj więcej
Uczeń:
• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki
te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
• nie potrafi przekazywać informacji,
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, nie dotyczy to klasy nie umie
poprawnie budować prostych zdań, nie dotyczy to klasy
• operuje bardzo ubogim słownictwem,
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy
zdobytych z przedmiotu ocen.

Va. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE
DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 4-7

Stopień celujący
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
(każdy uczeń ma prawo do bycia niedysponowanym podczas kartkówki lub pracy
klasowej i nawet jeśli otrzyma ocenę niedostateczną ma szanse na otrzymanie oceny
bardzo dobra lub celującą).
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca
uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy
ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,

•

w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej
posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.

Stopień dopuszczający
Uczeń:
• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i
interpunkcji,
• wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem
pisanym i czytanym.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
• nie potrafi przekazywać informacji,
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
• nie umie poprawnie budować prostych zdań,
• operuje bardzo ubogim słownictwem,
• pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają
komunikację.

Va. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA)
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I
ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W
KLASIE 1-3
W- Wspaniale
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
(każdy uczeń ma prawo do bycia niedysponowanym podczas kartkówki lub pracy
klasowej i nawet jeśli otrzyma ocenę niedostateczną PW ma szanse na otrzymanie
oceny w lub bbd).

Bbd- Bardzo dobry
Uczeń:
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca
uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
Ł- Ładnie
Uczeń:
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
P-Pomyśl
Uczeń:
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej
posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.

Pw- Pracuj więcej
Uczeń:
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i
interpunkcji,
• wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy
•
Pw- Pracuj więcej
Uczeń:
• nie potrafi przekazywać informacji, oraz się komunikować
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
• nie umie poprawnie budować prostych zdań,
• operuje bardzo ubogim słownictwem, lub nie posiada żadnego
• pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają
komunikację,
VI. Dostosowanie wymagań:
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia indywidualne predyspozycje i potrzeby ucznia.
Dostosowanie wymagań zawarte jest w załącznikach od 1 do 5 w PSO w IPET-ach
poszczególnych uczniów oraz w planach wynikowych dla klasy 1-5.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zał. 1.
Rodzaj dysfunkcji: zespół socjoterapeutyczny
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne
cele terapeutyczne

- ukończenie szkoły podstawowej
- podniesienie motywacji i samooceny
- rozbudzenie aspiracji
- poprawa relacji z rówieśnikami
- przestrzeganie norm społecznych
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
Dostosowania
W zakresie
przygotowania
środowiska
zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Rodzaj działań
Posadzić uczniów blisko n-la , dzięki temu zwiększy się ich
koncentracja
uwagi,
ograniczy
się
ilość
bodźców
rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola n-la nad
negatywnymi zachowaniami uczniów

W zakresie
przekazywanych
treści nauczania

- zwracać uwagę na realizację celów wychowawczych

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i
umiejętności)

- używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces
nauczania, stosować metody aktywne
- starać się o utrzymanie dyscypliny na zajęciach, nie
dopuszczać do sytuacji prowokujących uczniów do negatywnych
zachowań
- różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
- często sprawdzać ucznia w celu wyuczenia mu nawyku
systematycznej pracy, samokontroli
- stosować jasne dla ucznia kryteria oceny,
- być konsekwentnym w stosowaniu kar i nagród
- doceniać wysiłek ucznia, stosunek do przedmiotu, sumienność
w przygotowywaniu się na zajęcia
- zauważać i nagradzać pozytywne zachowania uczniów

W zakresie
sprawdzania wiedzy i
umiejętności

W zakresie
motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

Zał. 2
Rodzaj dysfunkcji: dysleksja rozwojowa
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

cele terapeutyczne

- usprawnienie poprawności ortograficznej
- ukończenie szkoły podstawowej i napisanie
egzaminów końcowych z jak najlepszym wynikiem
- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora wzrokowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
Dostosowania

Rodzaj działań

W zakresie
przygotowania
środowiska
zewnętrznego (budynek,
sala i in.)

Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym
kontakt wzrokowy i słuchowy aby n-l mógł na bieżąco
kontrolować pracę ucznia, stosować miękkie długopisy i
ołówki

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach
W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

W zakresie
motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

- indywidualizować proces nauczania
- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby
wydłużać czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych
zadań
- dawać więcej czasu na opanowanie partii materiału lub
zadawać go małymi partiami
- wdrażać do systematycznych, planowych ćwiczeń
ortograficznych w celu utrwalenia nawyku kontroli
intelektualnej czynności pisania
- utrwalać i systematyzować zasady pisowni polskiej
- wdrażać do pracy ze słownikiem ortograficznym
- uczyć nawyku sprawdzania napisanego przez siebie tekstu
- skracać ilość notatek, preferować notatki w formie, grafów,
rysunków itp.
- nie obniżać ocen za błędy typu dyslektycznego
- umożliwić pisanie dłuższych form na komputerze
- preferować wypowiedzi ustne ucznia
- wymagać systematycznej pracy nad problemem (sprawdzać
systematyczność pracy)
- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
- nagradzać za systematyczną pracę w domu
- motywować do pełnego wykorzystania możliwości
intelektualnych
- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne
cechy

- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za
najdrobniejsze osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać
negatywnie wobec klasy

Zał.3
Rodzaj dysfunkcji: dostosowanie wymagań edukacyjnych na
podstawie opinii PPP

CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne
- uzupełnieni zaległości, wyrównanie braków
- ukończenie szkoły podstawowej
- doskonalenie umiejętności liczenia, czytania,
pisania
cele terapeutyczne
- podniesienie motywacji i samooceny
- rozbudzenie aspiracji
ZALECENIA DO PRACY
ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
Dostosowania
W zakresie przygotowania
środowiska zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

W zakresie przekazywanych
treści nauczania

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

Rodzaj działań
Posadzić uczniów blisko n-la , dzięki temu zwiększy się ich
koncentracja uwagi, ograniczy się ilość bodźców
rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola n-la,
bliskość tablicy zmniejszy ilość błędów przy przepisywaniu
- dawać łatwiejsze zadania lub stosować podpowiedzi,
wskazówki
- dawać więcej czasu na opanowanie partii materiału
- ograniczyć czytanie obszernych tekstów, do istotnych
fragmentów, rozdziałów
- sprawdzać rozumienie poleceń
- często powtarzać i utrwalać materiał
- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe
ułatwiające zapamiętywanie
- używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces
nauczania, stosować metody aktywne
- skracać ilość notatek, preferować notatki w formie,
grafów, rysunków itp.
- nie wyrywać do odpowiedzi, dawać więcej czasu na
zastanowienie się, przypomnienie sobie potrzebnych
informacji
- w czasie odpowiedzi dyskretnie wspomagać,
naprowadzać
- różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
- trudny materiał dzielić na mniejsze porcje
- często sprawdzać ucznia w celu wyuczenia mu nawyku
systematycznej pracy
- stosowanie precyzyjnych pytań
- stosować jasne dla ucznia kryteria oceny

W zakresie motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
- doceniać wysiłek ucznia, stosunek do przedmiotu,
sumienność w przygotowywaniu się na zajęcia
- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse
- nie ponaglać, nie zawstydzać

Zał. 4
Rodzaj dysfunkcji: uczeń niedowidzący
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

cele terapeutyczne

- usprawnienie poprawności ortograficznej,
gramatycznej i leksykalnej w języku niemieckim
- ukończenie szkoły podstawowej i napisanie
egzaminów końcowych z jak najlepszym wynikiem
- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora wzrokowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
NIEDOWIDZĄCEGO
Dostosowania

Rodzaj działań

W zakresie
przygotowania
środowiska
zewnętrznego (budynek,
sala i in.)

Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym
kontakt wzrokowy i słuchowy aby n-l mógł na bieżąco
kontrolować pracę ucznia, stosować miękkie długopisy i
ołówki

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

W zakresie
motywowania do

- indywidualizować proces nauczania
- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby
wydłużać czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych
zadań
-dostosować podręczniki dla uczniów
-w miarę możliwości powiększać tekst podkreślać
najważniejsze treści
- utrwalać i systematyzować zasady pisowni niemieckiej jak i
polskiej
- wdrażać do pracy ze słownikiem polsko-niemieckim
- uczyć nawyku sprawdzania napisanego przez siebie tekstu
- skracać ilość notatek
- obniżać ocen za błędy wynikające z braku wiedzy a nie
dysfunkcji
- umożliwić pisanie dłuższych form na komputerze
- preferować wypowiedzi ustne ucznia
- wymagać systematycznej pracy nad problemem (sprawdzać
systematyczność pracy)
- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
- nagradzać za systematyczną pracę w domu
- motywować do pełnego wykorzystania możliwości
intelektualnych

zdobywania wiedzy
i umiejętności

- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne
cechy
- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za
najdrobniejsze osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać
negatywnie wobec klasy

Zał. 5
Rodzaj dysfunkcji: uczeń słabosłyszący
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

cele terapeutyczne

- usprawnienie poprawności ortograficznej,
gramatycznej i leksykalnej w języku niemieckim
- ukończenie szkoły podstawowej i napisanie
egzaminów końcowych z jak najlepszym wynikiem
- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora słuchowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
NIEDOWIDZĄCEGO
Dostosowania

Rodzaj działań

W zakresie
przygotowania
środowiska
zewnętrznego (budynek,
sala i in.)

Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym
kontakt wzrokowy i słuchowy aby n-l mógł na bieżąco
kontrolować pracę ucznia, stosować miękkie długopisy i
ołówki

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach
W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

W zakresie

- indywidualizować proces nauczania
- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby
wydłużać czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych
zadań
-kilkakrotnie powtarzać treści biorąc pod uwagę zasadę, że
uczeń niesłyszący ma również problemy z wymową
- utrwalać i systematyzować zasady pisowni niemieckiej jak i
polskiej
- wdrażać do pracy ze słownikiem polsko-niemieckim
- uczyć nawyku sprawdzania napisanego przez siebie tekstu i
w miarę możliwości powtarzać go
- motywować ucznia do słuchania nagrań
- obniżać ocen za błędy wynikające z braku wiedzy a nie
dysfunkcji
- umożliwić pisanie dłuższych form na komputerze
- preferować wypowiedzi pisemne ucznia
- wymagać systematycznej pracy nad problemem (sprawdzać
systematyczność pracy)
- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
- nagradzać za systematyczną pracę w domu

motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

- motywować do pełnego wykorzystania możliwości
intelektualnych
- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne
cechy
- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za
najdrobniejsze osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać
negatywnie wobec klasy

