
Wymagania przedmiotowe klasa ósma 
Przedmiot: Język niemiecki 

Tygodniowy wymiar godzin: 2 godziny lekcyjne 

Realizujący: mgr Sylwia Surdykowska 

 

I. Materiały wymagane na lekcji: 

 Podręcznik:„Meine Deutschtour 8” 

 Ćwiczenie: „Meine Deutschtour8” 

 Zeszyt: gruby zeszyt w kratkę lub linie 

 Przybory szkolne oraz klej (część ćwiczeń będzie wklejana do zeszytu) 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1. praca klasowa (z pojedynczego działu) 

2. kartkówka (zazwyczaj ze słownictwa, czasami z  zagadnień gramatycznych) 

3. czytanie tekstu 

4. czytanie ze zrozumieniem 

5. słuchanie ze zrozumieniem 

6. krótki tekst (np. dialog) na pamięć 

7. wypowiedź pisemna  

8. zadanie domowe 

9. odpowiedź ustna 

III. Inne źródła oceny: 
1. aktywność na lekcji  

2. prace dodatkowe (np. plakaty, prezentacje multimedialne) 

3. zeszyt przedmiotowy 

4. aktywny udział w zajęciach dodatkowych oraz konkursach 

5. przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu lekcji 

IV. Uwagi o ocenianiu: 

 ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia; 

 prace klasowa/sprawdziany są obowiązkowo  zapowiedziane z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem; 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie bądź zapowiedzianej  

kartkówce powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym 

jednak 

niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. W razie nieprzystąpienia przez 

ucznia  

do ustalonej wyżej procedury sprawdzania osiągnięć nauczyciel ma prawo 

sprawdzenia  

w dowolnym trybie, czy uczeń opanował treści objęte pracą klasową lub 

sprawdzianem; 

 uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac 

domowych. 

Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i schludnie. W przypadku 

nieobecności  

w szkole obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie notatek; 



 uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału ma obowiązek zgłoszenia się do 

nauczyciela 

 w celu ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności; 

 uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce mają obowiązek uczestniczenia 

 w zajęciach dodatkowych; 

 uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu  

bądź zapowiedzianej kartkówki, przy czym kryteria oceniania nie zmieniają się, 

poprawa ocen odbywa się na zajęciach dodatkowych; 

 za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać +, przy czym trzy + oznaczają ocenę 

bardzo dobrą; 

 uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji,  

przy czym nie dotyczą one pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki.  

Dotyczą natomiast braku zadania domowego, zeszytu oraz podręcznika lub innych  

pomocy potrzebnych na lekcji. Po wykorzystaniu tego limitu uczeń otrzymuje za 

każde  

kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną; 

 niezgłoszenie nieprzygotowania do zajęć przez ucznia jest jednoznaczne z oceną 

niedostateczną; 

 ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, przy czym  

najważniejszymi ocenami branymi pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej 

 są prace pisemne klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace 

domowe, 

 aktywność, systematyczność. 

 


