WSKAŹNIKI OCENIANIA KURS POCZĄTKUJĄCY
Stopień
Opis słowny
wyrażony w poszczególnych
skali 1-6
stopni
6

celujący

5

bardzo dobry

Wyrażenia opisujące stan wiedzy, umiejętności i zachowania ucznia Wynik
punktowy
wyrażony w
%
wybitny, wykraczający wiedzą i umiejętnościami poza przerobiony 96-100
materiał nauczania , w zakresie materiału nauczania praktycznie nie
popełnia błędów; bardzo sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte
kompetencje komunikacyjne w praktyce, wyjątkowo staranny,
systematyczny, pilny, uczynny, pomocny, wrażliwy, o wysokiej
kulturze osobistej, otwarty, tolerancyjny, akceptujący, wyrozumiały,
bezkonfliktowy, nie stwarza problemów wychowawczych, potrafiący
rozwiązywać problemy, wykazujący się szczególnie wysoką
aktywnością i kreatywnością na forum klasy, charyzmatyczny, posiada
duże zdolności planistyczne i organizatorskie, odpowiedzialny,
podejmuje liczne inicjatywy, z sukcesami uczestniczy w pozaszkolnych
formach aktywności edukacyjno-kulturalnych, charakteryzuje się
wysoką autonomią w uczeniu się, posiada szczególne zdolności
językowe, itp.;
bardzo dobrze opanował materiał nauczania, bardzo rzadko
popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania,
z powodzeniem
wykorzystuje
nabyte
kompetencje
komunikacyjne w praktyce, staranny, systematyczny, pilny,
uczynny,
pomocny,
wrażliwy,
aktywny,
najczęściej
samodzielny, kreatywny, niekiedy jest inicjatorem działań,
czasami uczestniczy w pozaszkolnych formach aktywności

85-95

edukacyjno-kulturalnych, w grupie często dominuje,
odpowiedzialny, bezkonfliktowy, nie stwarza problemów
wychowawczych, otwarty i tolerancyjny, podejmuje próby
rozwiązywania problemów itp.;

4

dobry

w stopniu dobrym opanował materiał nauczania, zdarza mu się
70-84
popełniać błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, stara się
wykorzystywać nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, choć
nie zawsze mu się to udaje, dość staranny, systematyczny, pilny,
czasami uczynny, wykazuje się aktywnością, jednak rzadziej z własnej
inicjatywy, w miarę samodzielny, choć wymagający kontroli, w
zakresie samodzielnego uczenia się stosuje jedynie podstawowe
strategie, raczej współodpowiedzialny niż odpowiedzialny, nie stwarza
większych problemów wychowawczych, zazwyczaj otwarty i
tolerancyjny, podejmuje próby rozwiązania problemów itp.;

3

dostateczny

materiał nauczania opanował w stopniu dostatecznym, często popełnia 50-69
błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, raczej unika
komunikacji w języku niemieckim, ogranicza się do udzielania się na
lekcji w ramach poleceń i instrukcji nauczyciela, często niestaranny,
mało systematyczny, raczej bierny, mało samodzielny i wymagający
pomocy ze strony innych, wymagający częstej kontroli, zauważalne
braki w zakresie samodzielnego uczenia się, niezbyt chętny do
współpracy, niewykazujący inicjatywy, zdarza się, że stwarza problemy

wychowawcze, itp.;
2

dopuszczający

w bardzo niewielkim stopniu opanował materiał nauczania, najczęściej 36-49
popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, unika
komunikacji w języku niemieckim, niestaranny, niechętny, unikający,
wykazuje się zupełnym brakiem systematyczności, bierny, w pracy na
lekcji uzależniony od pomocy innych, wymagający częstej kontroli, nie
potrafi uczyć się samodzielnie, często stwarza problemy
wychowawcze,itp.;

1

niedostateczny

nie opanował materiału nauczania, unika komunikacji w języku 0-35
niemieckim, niechlujny, niechętny, a nawet wrogo nastawiony,
unikający jakiejkolwiek aktywności, całkowicie bierny, w pracy na
lekcji uzależniony od pomocy innych, wymagający stałej kontroli, nie
potrafi uczyć się samodzielnie, nie chce uczyć się w grupie, nie wnosi
nic wartościowego do wspólnej pracy, dezorganizuje i zaburza
porządek w klasie, zazwyczaj stwarza duże problemy wychowawcze,
itp.;

