
Kryteria oceniania z języka niemieckiego
w kl. VII - VIII w zdalnym nauczaniu

w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

Praca ucznia w okresie zdalnego nauczania podlega kontroli i ocenie. Uczeń za swoją 
pracę otrzymuje oceny w sześciostopniowej skali określone w Statucie Szkoły. Uczeń może 
także otrzymywać plusy (+) oraz minusy (-), które wpływają na jego oceny.

Nauczyciel kontroluje systematyczność pracy ucznia i terminowość wykonywania 
zleconych mu zadań i ćwiczeń. 

Uczniowie przesyłają samodzielnie wykonane zadania na podany adres e-mailowy 
nauczyciela języka niemieckiego. Nauczyciel sprawdza poprawność ich wykonania i 
dokonuje oceny. Ocena wpisana jest na konto ucznia w dzienniku elektronicznym.

Adres e-mailowy nauczyciela na potrzeby kontaktu z uczniami, to;

jerzy-krochmal@o2.pl

Uczeń otrzymuje następujące oceny za swoją pracę:

Stopień celujący
otrzymuje uczeń, który:
- wykonał samodzielnie zadania wykraczające poza standardowe wymagania,
- samodzielnie wykonał dodatkową pracę związana z tematyką lekcyjną,
- jego praca została wykonana na poziomie 100% poprawności.

Stopień bardzo dobry
otrzymuje uczeń, który:
- ma zawsze wykonane zlecone mu zadania,
- jego prace wykonana są na poziomie od 99% do 90% poprawności,
- stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Stopień dobry
otrzymuje uczeń, który:
- ma prawie zawsze wykonane zadania,
- zdarza mu się popełniać błędy, które nie mają większego wpływu na poprawność   
  komunikacji językowej,
- jego prace wykonane są na poziomie od 89%  do 75% poprawności.

Stopień dostateczny
otrzymuje uczeń, który:
- popełnia liczne błędy zakłócające poprawność językową z zachowaniem jednak  
  podstawowej komunikacji,
- zlecone prace wykonuje na poziomie od 74% do 60% poprawności.

Stopień dopuszczający
otrzymuje uczeń, który:
- nie wykonuje większości zleconych prac,
- stwierdza się u niego niesamodzielność wykonywanych zadań,
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- nie przejawia aktywności,
- popełnia bardzo liczne błędy, które w poważnym stopniu wpływają na jego umiejętności 
  językowe,
- wykonuje zadania na poziomie od 59% do 30% poprawności.

Stopień niedostateczny
otrzymuje uczeń, który:
- nie wykonuje zleconych mu zadań,
- nie pracuje samodzielnie,
- nie przejawia żadnej aktywności w celu poprawy swojej sytuacji, 
- nie porozumiewa się językiem nawet na minimalnym poziomie,
- jego prace oceniane są na poziomie poniżej 30% poprawności.

Uczeń może otrzymać także plusy (+) i minusy (-).
Plusa otrzymuje uczeń: 
- za wykonanie dodatkowych zadań, 
- za wykonanie zadania na wysokim poziomie,
- za aktywność i zaangażowanie.

Minusa otrzymuje uczeń:
- za brak zadania po raz pierwszy,
- za brak części zadania lub zadań,
- za stwierdzoną niesamodzielność wykonanej pracy.

Plusy i minusy wpisywane są do dziennika elektronicznego. Jeśli uczeń zbierze trzy 
plusy, są one zamienione na stopień bardzo dobry, który zostanie wpisany do dziennika.  
Natomiast trzy minusy zamienione zostaną na stopień niedostateczny i wpisane do dziennika 
elektronicznego. 

Wszelkie kontakty uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów z nauczycielem 
odbywać się będą drogą elektroniczną za pomocą platformy Librus lub podanego wyżej 
adresu e-mailowego.

Opracował:
               mgr Jerzy Krochmal


