
Zasady pracy na lekcji języka niemieckiego

Prawa i obowiązki ucznia - uczeń powinien:

 być przygotowany na każdą lekcję

 brać aktywny udział w lekcji 

 przestrzegać dyscypliny, nie spożywać posiłków, nie używać telefonu

 posiadać na każdej lekcji komplet podręczników

 prowadzić  zeszyt  i  na  bieżąco  uzupełniać  książkę  ćwiczeń  zgodnie  z
zaleceniami nauczyciela

 przed lekcją zgłosić nieprzygotowanie  ( max. 2 razy w ciągu semestru
szkolnego)  –  nie  dotyczy  to  zapowiedzianych  sprawdzianów  lub
kartkówek

 napisać  wszystkie  sprawdziany  kończące  poszczególne  działy  –  w
przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności  uczeń  pisze  sprawdzian  w
uzgodnionym  terminie,  ale  nie  dalszym  niż  2  tygodnie  od  momentu
przyjścia do szkoły

 uczeń  ma  prawo  poprawienia  oceny   ze  sprawdzianu  w  terminie
ustalonym przez nauczyciela

 w  sytuacji  nieusprawiedliwionej  nieobecności  na  sprawdzianie  uczeń
pisze  sprawdzian  podczas  pierwszej  lekcji,  na  którą  przyjdzie,  a  gdy
odmówi  napisania  sprawdzianu otrzymuje  ocenę  niedostateczną,  której
nie można poprawić

 uczeń,  który  na  sprawdzianie  bądź  kartkówce  zostanie  przyłapany  na
ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy

 Sprawdziany i kartkówki będą oceniane wg następującej skali 
procentowej:

41-50% – stopień dopuszczający
51-75% – stopień dostateczny
76-90% – stopień dobry
91-99% – stopień bardzo dobry
100%    -  stopień celujący



 odrabiać zadania domowe – 2 razy w ciągu semestru można zgłosi brak
zadania, kolejne braki zadania domowego będą odnotowywany jako „bz”,
a ilość braków zadań będzie miała wpływ na ocenę śródroczną i roczną

Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów 

● sprawdzian – po każdym dziale, musi być zapowiedziany z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzony wpisem w dzienniku. Przed
każdym sprawdzianem lekcja powtórzeniowa w celu utrwalenia materiału
oraz sprawdzeniu, czy są jeszcze treści, które należy powtórzyć i utrwalić,

● kartkówka – odpowiedź pisemna z ostatniej lub bieżącej lekcji (może być
niezapowiedziana).  Jeśli  kartkówka  dotyczy  materiału  z  2-3  ostatnich
lekcji będzie zapowiedziana,

 odpowiedź ustna z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału
(najczęściej  z 3 ostatnich lekcji),  przy ocenie odpowiedzi  ustnej  brane
pod  uwagę  będą:  dobór  materiału  leksykalnego,  poprawność
gramatyczna, poprawność wymowy, płynność komunikacji 

●zadanie  domowe  –  przy  ocenie  brane  pod  uwagę  będą:  samodzielność
wykonania,  zrozumienie  treści  zadania,  dobór  słownictwa,  poprawność
gramatyczna i ortograficzna, estetyka i wysiłek włożony w pracę

●aktywność na lekcji – odnotowywana „+” (pięć „+” =  ocena bdb)

●udział w konkursach 

●prace dodatkowe (projekt, prezentacja i inne)




