
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

z   języka niemieckiego 

 

  

Kryteria oceniania kartkówek: 

0%-49% ndst 

50%-63% dop 

64%-74% dst 

75%-89% db 

90%-100% bdb 

 

Kryteria oceniania testu/klasówki: 

0%-29% ndst 

30%-49%dop 

50%-74%dst 

75%-89%db 

90%-100% bdb 

Powyżej 100% celujący(dodatkowe zadanie)

  

 

Inne ustalenia: 

 Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do zaliczenia wszystkich partii materiału przerabianego na zajęciach. 

   Zaliczenia odbywają się w postaci sprawdzianów , kartkówek, odpowiedzi ustnych itd. 

 Sprawdziany obejmują materiał bloku programowego i są zapowiadane. 

 Uczeń nieobecny w danym dniu na sprawdzianie , kartkówce  ma obowiązek zaliczenia materiału na  

najbliższych zajęciach. 

  Sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrole w ciągu 2 tygodni uczeń otrzymuje do wglądu w trakcie 

zajęć lekcyjnych.  

  Kartkówki obejmują materiał do 3 lekcji wstecz i nie muszą być zapowiadane. 

 Rodzice mogą zapoznać się z pracą ucznia w szkole na ich prośbę w czasie wywiadówek i konsultacji. 

 Uczniowie, którzy chcą poprawiać ocenę  mogą to zrobić w czasie do dwóch tygodni od daty  oddania prac 

pisemnych. 

 Uczeń ma obowiązek zastosowania się do terminowego oddania zapowiedzianych prac pisemnych / referaty,   

wypracowania, zadania domowe /.  Nie wykonanie żądanej pracy w terminie skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 Uczniowi przysługuje zgłoszenie nie przygotowania 2 razy w semestrze zgłoszonego przed rozpoczęciem 

zajęć. 

 Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianego sprawdzianu, testu, kartkówki, pytania. 

 Nie noszenie przez ucznia podręcznika skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej, gdyż bez podręcznika 

nie pracuje na lekcji. 

 

 



      Ustala się następujące WAGI dla poszczególnych ocen cząstkowych: 

 

Waga Rodzaj zdarzenia 

 

5 

Sprawdziany , odpowiedz ustna, udział w olimpiadzie, konkursie. 

3 Krótkie kartkówki, dodatkowa aktywność, wypracowania pisane na lekcji, projekty. 

2 Zadanie domowe , aktywność 

   

  

                                                            waga ( suma ocen tej wagi ) + ........... + waga ( suma ocen tej wagi  

             Ocena średnia ważona   =         -------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 suma wag wszystkich uzyskanych ocen 

 

Przeliczenie tak uzyskanej średniej na ocenę odbywa się wg. następującej skali: 

 

średnia 

ważona 

ocena 

      do 1,25   1 

1,25 – 1,74 +1 

1,75 – 2,25   2 

2,26 – 2,70 +2 

2,71 – 3,25   3 

3,26 – 3,74 +3 

3,75 – 4,25   4 

4,26 – 4,74 +4 

4,75 – 5,10   5 

5,11 – 5,25 +5 

      od 5,26   6 

 

 


