
 Przedmiotowy System Oceniania  
Język mniejszości narodowej – niemiecki

 klasy 1-3, ZSP Pławniowice

W klasach 1-3 nauczyciel systematycznie ocenia  pracę uczniów, odnotowuje dzienniku ich osiągnięcia 
edukacyjne w formie ocen w skali od 1-6, ponadto podaje informację w postaci plusa, gwiazdki 
lub„buźki” na kartach pracy i w zeszytach, a także w formie ustnej.

1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, wyposażony 
piórnik (konieczne jest posiadanie kredek, kleju, nożyczek, przyborów do pisania).

2. Aktywność podczas lekcji może być nagrodzona plusem, gwiazdką, buźką lub oceną 
(5 plusów na piątkę, 5 gwiazdek na szóstkę, 5 minusów – ocena niedostateczna za złe zachowanie 
na zajęciach).   

3. Zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach podlegają ocenie (5 plusów na piątkę, 5 gwiazdek 
na szóstkę, 5 minusów – ocena niedostateczna).   

4. Każdy moduł tematyczny kończymy testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Uczeń może poprawić oceny w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. 
6. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania testu w następnym, uzgodnionym z nauczycielem 

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

i zaangażowania w pracę na lekcji. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w toku 
zajęć edukacyjnych, lecz nie jest średnią arytmetyczną tychże ocen. 

Uczeń na zajęciach oceniany jest za:

• Przygotowanie do lekcji ( zadania domowe, ćwiczenia, zeszyt). 
• Aktywność w czasie zajęć. 
• Prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela. 
• Znajomość słownictwa zawartego w obowiązującym podręczniku. 
• Sprawdziany ustne i pisemne. 
• Rozumienie tekstu słuchanego. 
• Umiejętność posługiwania się prostymi zdaniami w typowych sytuacjach. 
• Znajomość piosenek i rymowanek. 
• Znajomość elementów kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych i mniejszości niemieckiej
• Dodatkowe zadania podjęte dobrowolnie

 

Kryteria ocen w klasach I-III
 

CELUJĄCY - 6
Uczeń doskonale posługuje się zdobytymi umiejętnościami językowymi. Wykonuje zadania, 
w których wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania 
danej klasy. Cechuje go wysoka aktywność poznawcza. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 95% do 100 %   + zadanie dodatkowe  



BARDZO DOBRY - 5
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. 
Wykazuje się dużą samodzielnością. Potrafi bez pomocy nauczyciela wykonywać typowe zadania. Jest 
zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. Właściwie reaguje na polecenia 
nauczyciela i potrafi samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna i poprawnie stosuje poznane 
słownictwo, zna piosenki i rymowanki z łatwością rozumie treści wysłuchanych nagrań, starannie 
wykonuje projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 85% do 100%.

DOBRY - 4
Uczeń dobrze posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. 
Robi postępy. Umie samodzielnie pracować z podręcznikiem, popełnia nieliczne błędy, które po 
wskazaniu przez nauczyciela potrafi samodzielnie poprawić. Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć, 
w których aktywnie uczestniczy. Najczęściej właściwie reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi 
samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje poznane słownictwo, zna 
większość piosenek i rymowanek, rozumie większość wysłuchanych nagrań, starannie wykonuje 
projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 70% do 85%.

 

DOSTATECZNY - 3
Uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości językowe na danym poziomie nauczania. 
Robi małe postępy. Wykonuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie zawsze 
poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela. Często jest nieprzygotowany do zajęć, podczas których stara 
się jednak aktywnie uczestniczyć. Ma duże braki w znajomości słownictwa, nie zna wiele piosenek 
i rymowanek, ma duże problemy z samodzielnym rozumieniem wysłuchiwanych tekstów, niedbale 
wykonuje projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 50% do69%.

 

DOPUSZCZAJĄCY - 2
Uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności językowe na danym poziomie 
nauczania. Robi minimalne postępy. Nie rozumie większości poleceń nauczyciela. Do zajęć jest 
najczęściej nieprzygotowany i nie bierze w nich aktywnego udziału. Ma bardzo duże braki w znajomości 
słownictwa, nie zna wiele piosenek i rymowanek, ma poważne problemy z samodzielnym rozumieniem 
tekstów, niedbale wykonuje projekty. Często nie przejawia ochoty do przyswajania wiadomości.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 25% do 49%.

 

NIEDOSTATECZNY - 1
Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności językowych na danym poziomie 
nauczania. Nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 
Nie robi żadnych postępów.

Ze sprawdzianów pisemnych i ustnych uzyskuje mniej niż 25%.



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3

  język mniejszości narodowej – niemiecki

Na I etapie edukacyjnym w roku szkolnym 2017/2018  realizowane są następujące programy nauczania:
• Klasa 1:  Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej  dla      I 

etapu edukacji  „Ab in die  Kinderwelt”.  Autorki:  Iwona   Breguła – Hanysek,  Katarzyna Król, 
Małgorzata Paszkowiak, Justyna Stysiek, 2017

• Klasa 2: Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu 
edukacji. Autor: Katarzyna Król, Lektor Klett, Poznań 2016

• Klasa 3: Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I – 
III szkoły podstawowej „Unsere Sprache", Bernadeta Sonsała

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 14.02.2017) 
w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej wyznacza następujące cele:

1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:
1) dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej\tożsamości narodowej 
lub etnicznej;
2) poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej lub etnicznej, 
do której należy;
3) poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy.

2. Kształcenie językowe. Uczeń:
1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
2) czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne;
3) wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście;
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników
 i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;
5) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;
6) zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;
7) tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list 
prywatny, życzenia, zaproszenie;
8) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
9) przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczościądla dzieci, tworzy, 
przekształca i rozwija swoje wypowiedzi;
10) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;
11) poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury;
12) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy 
w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (stosując zasady ortografii i interpunkcji);
13) pisze czytelnie i estetycznie;
14) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje 
pisemne zadania domowe.

3. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:
1) w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji,
wskazuje głównych bohaterów;
2) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy;
3) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;
4) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.

…............................................................................................................................................................



DRODZY RODZICE!

Dzieci w wieku do 9 lat są jeszcze na takim etapie rozwoju fizycznego i emocjonalnego,  że 
uczą się języka w sposób bardzo naturalny i „bezbolesny”. Szczególnie w zakresie wymowy 
i intonacji można uzyskać wysokie efekty, ucząc się od najmłodszych lat nawet kilku języków 
jednocześnie. Należy więc wykorzystać ten okres w życiu dziecka i pamiętać o tym, że na 
efektywność nauki wpływa nie tylko szkoła i program nauczania. Stopień opanowania języka 
zależy w dużej mierze od częstotliwości kontaktu dziecka z danym językiem w przeróżnej 
formie (telewizja, radio, internet, książki, czasopisma, gry językowe, komputerowe, płyty 
CD oraz  rodzina i znajomi władający tym językiem). Ważnym czynnikiem powodzenia w 
nauce są naturalne predyspozycje dziecka, a także jego osobista motywacja, na którą w dużym 
stopniu mogą wpływać osoby z najbliższego otoczenia.

Nauka języka niemieckiego jest wielką szansą, nie tylko dla członków mniejszości niemieckiej 
ze względu na podtrzymanie tożsamości narodowej, ale także ogromną szansą na przyszłość 
dla każdego z uczniów, którzy są przecież obywatelami zjednoczonej Europy, gdzie 
wielojęzyczność jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym. Warty podkreślenia jest też fakt, 
że liczba osób wielojęzycznych na świecie przewyższa liczbę osób posługujących się tylko 
jednym językiem. 

Ewelina Klaka
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