
Aneks do kryteriów oceniania z języka niemieckiego w kl. 7, 8 – nauczanie zdalne  

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia ocen:   

rocznej (za II semestr) i rocznej oceny klasyfikacyjnej, wynikających z realizowanego 

programu nauczania z języka niemieckiego:  

a. uczniowie będą otrzymywali za pomocą dziennika elektronicznego Librus materiały 

do opracowania o tematyce zgodnej z zapisami w podstawie programowej, według planu 

obowiązującego podczas trwania epidemii (tym samym nauczania zdalnego)  

b. uczniowie rozwiązują zadania, wykonują polecenia zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela  

c. rozwiązane ćwiczenia/zadania domowe uczniowie przesyłają nauczycielowi   

w postaci pliku lub zdjęcia  

d. na lekcji języka niemieckiego online obowiązują zasady zachowania uczniów zgodnie 

z zasadami netykiety internetowej   

e. uczniowie uczestniczący w lekcji online mogą być oceniani za aktywność na czatach 

związaną z tematem lekcji  

f. każdy uczeń zobowiązany jest do odczytywania wiadomości wysyłanych przez 

nauczyciela poprzez: dziennik elektroniczny Librus, MS Teams, pocztę elektroniczną.  

g. każdego ucznia obowiązuje systematyczna praca i odsyłanie zadań zleconych przez 

nauczyciela (przy niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje brak zadania, jeśli brak nie 

będzie uzupełniony – ocena niedostateczna)  

h. uczniowie nieuczestniczący w lekcji online otrzymują zadania na podstawie 

podręcznika, do wykonania wg instrukcji nauczyciela  

2. Sposoby sprawdzania (ocenianie) osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

- karta pracy - na bieżąco  

- zadania z podręcznika  

- quizy lub zadania na stronach internetowych takich jak learningapps  

- odpowiedzi ustne w formie telekonferencji z użyciem takich narzędzi jak: platforma 

Zoom, MS Teams  

- prace pisemne, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności (kartkówki, sprawdziany   

w MS Teams)  

- prace dodatkowe - typu: prezentacja multimedialna, plakat, projekt, referat  

- uczeń może poprawić każdą ocenę, ocenę z testów sprawdzających wiedzę i 

umiejętności tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania)  

- korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) - plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy  

Kryteria ocen czyli szczegółowe wymagania edukacyjne pozostają zgodne z zapisami 

w   SS.  

Zadania wysyłane uczniom uwzględniają możliwości psycho-fizyczne 

ucznia             oraz zalecenia poradni PP.  
 


