TABELA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
rok szkolny 2022/2023
Przedmiot: język niemiecki

Klasa: 7 SP

Tygodniowy wymiar godzin:
I semestr – 2 godziny
II semestr – 2 godziny
Nazwa programu: nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VII, poziom
II.2./A1), Anna Jaroszewska, Nowa Era
Wymagania formalne:
Podręcznik i ćwiczenia: Deutschtour FIT 7
Zeszyt przedmiotowy
Nauczyciel: Karolina Senk

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia w cyklu rocznym:
 Prace klasowe – z większej partii materiału (np. rozdział) poprzedzone powtórzeniem i zapisane w dzienniku co najmniej tydzień wcześniej;
prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, powinien to uczynić
w najbliższym możliwym terminie, w ciągu max. 10 dni od powrotu do szkoły, nauczyciel na wniosek ucznia ustala termin i miejsce pisania
sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać ucznia z wiadomości i umiejętności przewidzianych sprawdzianem, którego uczeń nie
napisał w terminie, a pojawił się w szkole następnego dnia lub dwa dni później; uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej
otrzymanej ze sprawdzianu w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania; jeżeli uczeń nie zaliczy zaległej pracy klasowej lub nie przystąpi do poprawy
oceny niedostatecznej, fakt ten będzie uwzględniony przy wystawieniu oceny semestralnej/rocznej;
poprawa pozytywnie napisanych prac klasowych jest dobrowolna, uczeń taką pracę klasową poprawia tylko raz; o poprawę sprawdzianu wnioskuje
uczeń; formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia; jeżeli uczeń z poprawy nie otrzyma wyższej oceny niż ze sprawdzianu, nie będzie
mógł przystąpić kolejny raz do poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał pozytywną ocenę; przy wystawianiu oceny semestralnej/rocznej nauczyciel
bierze pod uwagę tylko jedną, wyższą ocenę, uzyskaną ze sprawdzianu lub jego poprawy; nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli
stwierdzi, że jego zachowanie nie gwarantuje samodzielności pracy; w takim przypadku uczeń otrzymuje stopień niedostateczny.
 Kartkówki - na bieżąco, z 2 ostatnich lekcji; nie ma możliwości poprawy kartkówek.
 Kartkówki przekrojowe ze słownictwa lub zagadnień gramatycznych – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i wpisane do dziennika.
 Prace domowe – na bieżąco, wyrywkowo; brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, w którym była zadania praca domowa jest
równoznaczny z jej brakiem.
 Odpowiedzi ustne – na bieżąco, wyrywkowo, z 2 ostatnich lekcji.
 Aktywność – na bieżąco.
 Prace projektowe
Ocenianie bieżące:
o zgodne z zasadami i skalą procentową zawartą w WSO
o 2 nieprzygotowania do lekcji w semestrze zgłoszone na początku lekcji
o sześć (+) za aktywność – ocena celująca, cztery (-) za brak pracy na lekcji – ocena niedostateczna
Ocena semestralna/roczna:
Ocena roczna/semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych. Stopnie uzyskane z dużej partii materiału (prace klasowe) lub o większym stopniu
trudności będą zawsze istotniejsze niż te uzyskane z materiału bieżącego.
 Uczeń, który uzyska tytuł finalisty lub laureata w Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty lub inny
podmiot otrzymuje ocenę celującą na koniec roku szkolnego.




Uczeń, który uzyskuje bardzo dobre i celujące cząstkowe i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych uzyskuje ocenę celującą na
koniec roku szkolnego.
Możliwości poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej:




Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wywiązał się ze wszystkich zobowiązań!
Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 3 dni od
dnia zapoznania się z oceną proponowaną. W celu uzyskania wyższej niż proponowana oceny, uczeń przystępują do sprawdzianu rocznego, którego
zakres i poziom trudności odpowiada ocenie o jaką uczeń się ubiega. Termin sprawdzianu wyznacza Dyrektor w uzgodnieniu z uczniem, rodzicami i
nauczycielem w ciągu 3 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół.
DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI







Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o
specyficznych trudnościach w uczeniu się.
W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.
Dostosowanie wymagań w zakresie materiału i treści nauczania nie może zejść poniżej podstawy programowej.
Uczeń z dysfunkcjami zobowiązany jest do zajmowania miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni.

KRYTERIA OCENIANIA:

Karolina Senk

