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Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka mniejszości narodowej – 

niemieckiego 

 
Nauczyciel języka systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku ich osiągnięcia 

edukacyjne w formie ocen w skali od 1-6, ponadto odnotowuje informację w postaci plusa lub minusa 

w zeszytach i ćwiczeniach, a także w formie komentarza ustnego. 

 1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, wyposażony 

piórnik, w klasach 1-3 dodatkowo teczkę. 

2. Aktywność podczas lekcji może być nagrodzona plusem, lub oceną (w klasach 4-6: 6 plusów na 

szóstkę, 5 minusów – jedynka), (w klasach 1-3:  5 plusów to piątka, a 5 minusów jedynka) 

3. Zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach podlegają ocenie (w klasach 4-6: 6 plusów na szóstkę, 5 

minusów za brak zadania - jedynka), (w klasach 1-3:  5 plusów to piątka, a 5 minusów jedynka). 

4. Każdy moduł tematyczny kończymy testem zapowiedzianym z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

5. Uczeń może poprawić ocenę w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od otrzymania oceny.  

6. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania testu w uzgodnionym z nauczycielem terminie.  

7. Ocena semestralna i końcowa jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności ucznia, aktywności i 

zaangażowania w pracę na lekcjach. Wynika ona z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w toku 

zajęć edukacyjnych, lecz nie jest średnią arytmetyczną tychże ocen. 

8. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną, dzięki 

czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat przebiegu 

swojego procesu uczenia się.  

12. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach i 

zabawach językowych podlega ocenie jako umiejętność wchodząca w skład kompetencji kluczowych, 

kształtuje bowiem kompetencje społeczne ucznia.  

13. W klasach 1-3 nauczanie języka odbywa się przez zabawę. Podczas lekcji uczniowie mogą 

otrzymać naklejki, które po miesiącu będą zliczane. Uczniowie posiadający najwięcej naklejek 

otrzymują ocenę za aktywność. 

Uczeń na zajęciach oceniany jest za:  

• przygotowanie do lekcji (zadania domowe, zeszyt przedmiotowy) 

• aktywność w czasie zajęć, podczas gier i zabaw 

• prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela  

• współpracę w grupie, w parach 



• znajomość słownictwa zawartego w podręczniku, wprowadzonego na lekcji i znajdującego się w 

zeszycie 

• umiejętność zastosowania poznanych reguł gramatycznych, prostych konstrukcji językowych 

• odpowiedź ustną, testy pisemne  

 • rozumienie tekstu słuchanego  

• umiejętność głośnego czytania (technika) oraz czytania ze zrozumieniem  

• umiejętność posługiwania się prostymi zdaniami w typowych sytuacjach  

• znajomość elementów kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych oraz mniejszości niemieckiej  

-recytacja krótkich wierszyków, rymowanek, śpiewanie piosenek 

-interaktywne karty pracy 

-projekty edukacyjne 

-dodatkowe zadania podjęte dobrowolnie 

Na I szczeblu kształcenia wprowadza się sześciostopniową skalę ocen w formie opisowej: 

Wspaniale – Prima! 

Świetnie – Toll ! 

Dobrze – Gut! 

Nieźle – Nicht schlecht! 

Jeszcze nie (opanował) – Noch nicht! 

Popraw się! – Verbessere dich! 

 

WSPANIALE – uczeń bezbłędnie opanował wymagane słownictwo, a nawet zna słownictwo 

wykraczające poza obowiązujące wymagania. Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje spontanicznie 

na nie w sposób werbalny i pozawerbalny. Rozumie treści nagrań, bajek, krótkich tekstów czytanych 

wspieranych obrazkami, potrafi na nie prawidłowo reagować. Komunikuje się pojedynczymi 

wyrazami, a nawet tworzy własne wypowiedzi, budując krótkie proste zdania. Potrafi poprawnie 

przeczytać i zapisać poznane słówka. Poprawnie czyta krótkie formy pisemne. Aktywnie pracuje na 

zajęciach oraz samodzielnie rozwija swoje umiejętności językowe. Wykonuje prace projektowe 

bardzo estetycznie i poprawnie językowo. Zna i potrafi samodzielnie zaśpiewać poznaną piosenkę lub 

wyrecytować wiersz / rymowankę. 

ŚWIETNIE – uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia i reaguje na nie, 

wypowiada się słowami, a nawet zdaniami przy pomocy nauczyciela. Poprawnie czyta i wypowiada 

poznane słówka. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Aktywnie pracuje na zajęciach, 

wykonuje chętnie projekty (prace plastyczno – językowe). Chętnie śpiewa piosenki, zerkając do 

tekstu, recytuje lub płynnie czyta wierszyki / rymowanki. 



DOBRZE – uczeń nie ma większych problemów z opanowaniem wymaganego słownictwa, rozumie 

proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Wypowiada się słowami z pomocą nauczyciela, 

popełnia niewielkie błędy podczas czytania, jest dość aktywny na zajęciach. Śpiewa piosenki i recytuje 

wierszyki / rymowanki z grupą. 

NIEŹLE – uczeń opanował wymagane słownictwo połowicznie, ma problemy z wypowiadaniem i 

czytaniem nowo poznanych wyrazów, nie wypowiada się samodzielnie, ale reaguje na proste 

polecenia nauczyciela. Próbuje z grupą śpiewać piosenki lub recytować wierszyki / rymowanki. Jest 

dość aktywny na lekcji. 

JESZCZE NIE – uczeń słabo opanował słownictwo, sporadycznie reaguje na polecenia nauczyciela. 

Brak aktywności na zajęciach. 

POPRAW SIĘ – uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela, nie pracuje na zajęciach, nie 

przejawia żadnego zainteresowania przedmiotem, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć (brak 

podręcznika, ćwiczeń). 

 

Kryteria ocen w klasach 4-6: 

Ocenianiu podlegają wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, dodatkowe prace uczniów według 

skali ocen zgodnej ze statutem szkoły: 

celujący – 98%-100%  

bardzo dobry – 90% - 97%  

dobry – 75% - 89%  

dostateczny – 50% - 74%  

dopuszczający – 30% - 49%  

niedostateczny – do 29%   


