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Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego oraz Warunki i Sposoby Oceniania zostały 

opracowane na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka 

obcego w szkole podstawowej autorstwa Anny Jaroszewskiej w szkole podstawowej jako 

drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasa VII- VIII, poziom II.2./A1), 

realizowanym z podręcznikiem Meine Deutschtour 8 wydawnictwa Nowa Era. 

 

I. Zasady ogólne:  

 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia: wiedzę, umiejętności, aktywność                         

i kreatywność (skala ocen od 1 do 6).  

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji.  

3. Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania na każdej lekcji własnego podręcznika, zeszytu 

ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego. Jeden raz w ciągu półrocza uczeń może zgłosić brak 

wyżej wymienionych pomocy (wpis w dzienniku „bk”), bez podania przyczyny, zaraz po 

sprawdzeniu obecności. W przypadku kolejnego braku książki i/lub zeszytu ćwiczeń uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

4. Uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji brak podręcznika, brak 

zeszytu lub brak zeszytu ćwiczeń (w przypadku braku zeszytu uczeń wykonuje notatkę               

w swoim notesie/brudnopisie i przepisuje ją w domu do zeszytu). 

5. Podręcznik nie może być uzupełniony. Posiadanie uzupełnionej książki traktowane jest jako 

brak podręcznika („bk”).  

6. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń wynikłe z nieobecności w szkole oraz wszelkie 

zaległości powinny być uzupełnione na bieżąco w czasie przysługującej uczniowi „ochronki”. 

Jej zasady są określone w Statucie Szkoły. 

7. Każdy uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu półrocza nieprzygotowanie do lekcji („np”), 

które dotyczy odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki oraz pracy domowej bez podania 

przyczyny. Zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych wcześniej lekcji 

powtórzeniowych, kartkówek i sprawdzianów, a także z pracy na lekcji. Zaistniałe braki należy 

uzupełnić na następne zajęcia. 

8. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, przed niezapowiedzianą kartkówką lub 

wywołaniem do odpowiedzi.  

9. Nieprzygotowanie do testu/sprawdzianu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej 

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. Termin 

zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

10. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym 

półroczu przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej jedną odpowiedź ustną. 

Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. 

11. Sprawdzian jest przeprowadzany po każdym, kolejno omówionym rozdziale i jest  

zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń przygotowuje się do 

sprawdzianu, wykonując ćwiczenia powtórzeniowe (Vor dem Test – Teste dich selbst!) oraz 
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dokonując samooceny. 

12. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/kartkówki w terminie 

wcześniej wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie później niż do dwóch tygodni od otrzymania 

oceny, poza swoimi lekcjami. Z zaliczenia uczeń otrzymuje kolejną ocenę. W dzienniku 

wpisywane są dwie oceny, nawet jeśli z poprawy uczeń uzyskał ocenę słabszą. Jeśli uczeń nie 

zgłosi się w wyznaczonym terminie, traci możliwość poprawy tej oceny. W zakresie poprawy 

ocen uczeń jest traktowany indywidualnie ze względu na zdarzenia losowe. Do poprawy uczeń 

może przystąpić tylko jeden raz.  

13. Pozostałe oceny (np. z odpowiedzi, pracy na lekcji, itp.) nie podlegają poprawie. 

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy/korzystania z niedozwolonych pomocy 

podczas sprawdzianu, kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy. 

15. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania zadania domowego (przepisania np. 

z Internetu lub od kolegi), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

16. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 

form aktywności. 

17. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych oraz samodzielne 

wykonywanie dodatkowych kart pracy wpływają na podwyższenie oceny końcowej                    

z przedmiotu.  

18. O przewidywanej ocenie niedostatecznej na pierwsze półrocze lub na koniec roku szkolnego 

uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) jest poinformowany zgodnie ze Statutem Szkoły.  

19. Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak 

i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany. 

 

II. Obszary oceniania: 

1. Wiadomości ucznia (stopień opanowania materiału z zakresu leksyki, gramatyki, funkcji 

językowych, podstawowych wiadomości z zakresu realioznawstwa krajów 

niemieckojęzycznych; 

2. Umiejętności ucznia: umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu, a także umiejętności 

tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej (np. e-mail, wpis na blog’u, krótki opis itd.); 

3. Kreatywność, twórczość ucznia w realizacji podjętych zadań; 

4. Praca ucznia na lekcji, przygotowanie ucznia do lekcji. 

 

III. Obowiązki ucznia: 

1. Systematyczny i aktywny udział na lekcjach języka niemieckiego i/lub zajęciach on-line; 
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2. Posiadanie wymaganego podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń; 

3. Prowadzenie zeszytu na każdej lekcji; 

4. Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela; 

5. Przygotowania do zajęć: systematyczne odrabianie pracy domowej, samodzielne 

opracowywanie i przyswajanie materiału w domu; 

6. Przestrzeganie obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły.  

 

IV. Sposoby i kryteria oceniania: 

1. Zapowiedziane prace klasowe (sprawdziany gramatyczno-leksykalne, testy sprawdzające 

czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, słownictwo, środki językowe, itp.) są 

obowiązkowe.  

2. Wewnętrzne badanie wyników nauczania tzw. sesje -  wg planu pracy szkoły. 

3. Kartkówki (obejmują materiał leksykalno-gramatyczny z trzech ostatnich lekcji i nie muszą 

być zapowiadane), uczniowie nieobecni na kartkówce mogą być odpytani lub pisać kartkówkę    

w sposób niezapowiedziany w innym terminie, ale z 3 ostatnich lekcji). 

4. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Tu ocenia się płynność, 

komunikatywność, poprawność gramatyczną, treść i wymowę. kontrola ustna poprzez zadawanie 

pytań uczniom lub rozmowę w trakcie każdej lekcji.  

5. Prace domowe (ćwiczenia, wypracowania, oceniane są w zależności od charakteru zadania; tu 

ocenia się poprawność gramatyczną, stylistyczną  i ortograficzną, kompozycję pracy oraz 

zgodność  treści z tematem pracy, według kryteriów wypowiedzi ustnej lub pisemnej; zadanie 

domowe uczeń powinien umieć prawidłowo odczytać, a samodzielność jego wykonania oraz 

znajomość materiału językowego, którego dotyczy może być sprawdzona poprzez dodatkowe 

pytania lub przykłady konstrukcji gramatycznych). Niewykonywanie zadań domowych wpływa 

na obniżenie oceny końcowej.  

6. Praca ucznia na lekcji, aktywność na zajęciach edukacyjnych w klasie jak i w czasie nauczania 

zdalnego (praca indywidualna, w parach, w grupach oraz wszelkie prace wykonane przez ucznia 

z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela. 5 plusów za aktywny udział       w lekcji daje 

ocenę bardzo dobrą). Ocenę za aktywność można wystawić uczniowi, który na lekcji 

poświęconej nowemu tematowi potrafi wskazać trafne rozwiązania merytoryczne, wzbogacić 

treść lekcji o informacje uzupełniające – wiążące się z istotą zagadnienia.             W przypadku 

stwierdzenia całkowitego braku uczestnictwa w lekcji możliwe jest wystawienie oceny 

niedostatecznej. 

7. Wytwory pracy uczniów: np. projekty, prezentacje multimedialne itp.). 
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8. Uczeń otrzymuje dodatkową ocenę za uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach, przedsięwzięciach kulturalnych. Jej waga zależy od uzyskania wyniku                    

w konkursie.  

9. Ocena stopnia opanowania słownictwa poprzez systematyczne rozwiązywanie zadań  

leksykalnych w programie Insta.Ling  - dla uczniów chętnych. 

10. Sprawdziany, testy i kartkówki ocenia się według następującej skali: 

 

% stopień 

100% - 97% celujący 

96% - 95% + bardzo dobry 

94% - 90% bardzo dobry 

89% - 85% - bardzo dobry 

84% - 80% +dobry 

79% - 75% dobry 

74% - 70% - dobry 

69% - 65% + dostateczny 

64% - 60% dostateczny 

59% - 55% - dostateczny 

54% - 50% + dopuszczający 

49% - 45% dopuszczający 

44% - 40% - dopuszczający 

poniżej 40% niedostateczny 

 

 

V. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej):  

 

1. Ocena klasyfikacyjna uwzględnia ogólny poziom, postępy i umiejętności w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości przewidzianych w programie nauczania na dany rok szkolny. 

 

2. Podczas ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych bierze się pod uwagę 

hierarchię ważności ocen cząstkowych, wiedzę i umiejętności ucznia, aktywność                           

i zaangażowanie ucznia, podejmowanie dodatkowych zadań, możliwości ucznia, postawę na 

lekcji oraz jego terminowe wywiązywanie się z wykonywania zadanych prac.  

 

3. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie całorocznej pracy ucznia: jego ocen bieżących 

i śródrocznych. 

 

4. Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna i może być zweryfikowana 

tylko w oparciu o wynik  egzaminu sprawdzającego zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 

 

VI. Zasady oceniania w nauce zdalnej: 

 

1. Zasady oceniania z języka niemieckiego w nauczaniu zdalnym/na odległość mają charakter 

przejściowy i wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz 

monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma 
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realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

 

2. Obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zapisane w Statucie oraz szczegółowe 

warunki i sposoby oceniania z języka niemieckiego. Wagi i skala procentowa ocen pozostają bez 

zmian z uwzględnieniem zapisów poniżej. 

 

3. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,                

w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. odpowiedź ustną, 

c. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

d. inne prace, np.: prezentacje, projekty itp., 

e. pracę ucznia w programie Insta.Ling,  

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela. 

 

4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy ucznia może być dokonywane na obowiązującej           

w szkole platformie edukacyjnej (Microsoft Teams), przy użyciu narzędzi Google (Google 

Forms/dokumentu Word/pliku PDF), programu Insta.Ling, aplikacji Quiz.izz lub innej, po 

wcześniejszym ustaleniu z uczniami.  

 

5. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie 

oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem. 

 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane           

w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

 

7. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków. 

 

8. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), ze 

względów niezależnych od niego, np. przerwa w dostępie do Internetu, jest zobowiązany do 

napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela. 

 

9. Za niewykonanie w drugim terminie testu online, ustalonym wspólnie z uczniem,  

nieprzesłanie pracy pisemnej lub innej formy wskazanej przez nauczyciela jako forma oceniana, 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

10. W przypadku korzystania przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) -                      

plagiat, nauczyciel może przepytać ucznia z danego materiału lub poprosić go o ponowne 

napisanie pracy. W przypadku odmowy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

11. Uczeń za systematyczną pracę i zaangażowanie może otrzymać uwagę pozytywną. 

12. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania w czasie zdalnego 

nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

13. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub 

miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac 

plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego 

celu folderze. 
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14. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco 

przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły. 

 

15. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć online w taki sam sposób, jak do lekcji 

przeprowadzanej tradycyjnie. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji 

online.  

 

16. Nieobecność na lekcji online powinna być usprawiedliwiona przez ucznia a przerobiony 

materiał samodzielnie przez niego przyswojony. 

 

17. Uczeń może poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie zadanej pracy. Nauczyciel 

udziela uczniowi pomocy poprzez właściwą platformę edukacyjną lub podczas dodatkowej 

lekcji online.  

 

18. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na 

uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel umożliwia uczniowi wykonanie tych zadań               

w alternatywny sposób. 

 

19. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie ma wpływu poziom jego kompetencji 

informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia 

zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowuje poziom 

trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

20. W czasie trwania nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon            

i kamerę, aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach, wykonywać polecenia nauczyciela 

oraz dostarczać zadane prace w terminie określonym przez nauczyciela. Samo zalogowanie się 

nie jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach. 

 

 

VII. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne: 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe,                   

tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka, czyli 

gramatykę i słownictwo. 

Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, 

wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach. 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę 

zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach          

i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych 

dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. 

W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny: 
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OCENA CELUJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA SŁOWNICTWO 

AKTYWNOŚCI     

      

– uczeń w pełni rozumie – uczeń tworzy – uczeń bez żadnych – uczeń bezbłędnie – uczeń posiadł wiedzę i 
wszystkie polecenia i wypowiedzi wypowiedzi zawierające trudności redaguje stosuje struktury umiejętności 

nauczyciela formułowane w bogate słownictwo i dłuższe i krótsze teksty gramatyczne zawarte w wykraczające poza 

języku niemieckim i właściwie na zróżnicowane struktury użytkowe, tj. programie nauczania program nauczania w 

nie reaguje, gramatyczne, wiadomość, opis, oraz wykraczające poza danej klasie, 

– rozumie teksty słuchane i wykraczające poza sprawozdanie z program, – jest aktywny na 

pisane, których słownictwo i materiał nauczania, rozmowy, pocztówkę, e- – stosuje w zajęciach, systematyczny, 

struktury gramatyczne wykraczają – nie popełnia błędów, mail, list prywatny, wypowiedziach ustnych i wykonuje dodatkowe 

poza program nauczania, które zakłócają stosując środki wyrazu pisemnych bogaty zasób prace projektowe oraz 

– na bazie komunikację, charakterystyczne dla słów wykraczający poza wszystkie zadania 

wysłuchanego/przeczytanego – stosuje formalny i wymaganej formy materiał nauczania. domowe, 

tekstu określa główną jego myśl, nieformalny styl wypowiedzi oraz  – z prac klasowych 

określa główną myśl wypowiedzi w precyzyjnie dobierając  uzyskuje 97%–100% 

poszczególnych części tekstu, zależności od sytuacji, słownictwo pozwalające  punktów i rozwiązuje 

sprawnie wyszukuje szczegółowe – potrafi spontanicznie na pełny przekaz  dodatkowe zadania na 

informacje, określa intencje nawiązać i podtrzymać informacji,  ocenę celującą, 

autora tekstu, kontekst rozmowę, – swobodnie reaguje w  – uzyskał większość ocen 

wypowiedzi, – wypowiada się formie pisemnej w  cząstkowych celujących i 

– określa związki między swobodnie bez określonych sytuacjach,  bardzo dobrych, 

poszczególnymi częściami tekstu przygotowania, – wypowiedzi pisemne  – swobodnie posługuje 

słuchanego bądź pisanego, – wypowiedzi są płynne, są zgodne z tematem,  się nabytymi 

– potrafi streścić – wypowiedzi są bogate pod względem  kompetencjami 

wysłuchane/przeczytane teksty, całkowicie poprawne treści, spójne i logiczne,  językowymi, 

stosując bogate słownictwo i fonetycznie, bez błędów – wypowiedzi pisemne  – stosuje strategie 

struktury gramatyczne. w wymowie i intonacji. zawierają słownictwo  komunikacyjne (np. 

  i struktury  domyślanie się znaczenia   
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  gramatyczne  wyrazów z kontekstu, 

  wykraczające poza  rozumienie tekstu 

  program nauczania,  zawierającego nieznane 

  – wypowiedzi pisemne  słowa i zwroty) oraz 

  zawierają tylko  strategie kompensacyjne 

  sporadyczne błędy, które  (np. parafraza, definicja) 

  nie wpływają na  w wypadku, gdy nie zna 

  zrozumienie tekstu,  lub nie pamięta jakiegoś 

  – wypowiedzi pisemne  wyrazu, 

  nie zawierają błędów  – posiada świadomość 

  interpunkcyjnych.  językową (np. 

    podobieństw i różnic 

    między językami), 

    – odnosi sukcesy w 

    konkursach i 

    olimpiadach, 

    – uczęszcza na zajęcia 

    koła języka niemieckiego, 

    – zna kulturę i obyczaje 

    Krajów 

    niemieckojęzycznych. 

     

 OCENA BARDZO DOBRA   

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA SŁOWNICTWO 

AKTYWNOŚCI     

     

– uczeń rozumie wszystkie – uczeń wypowiada się – uczeń bez trudności – uczeń bezbłędnie – uczeń opanował cały 
polecenia i wypowiedzi swobodnie, stosując redaguje dłuższe i stosuje struktury materiał objęty 

nauczyciela formułowane w bogaty zasób słów i krótsze teksty użytkowe, gramatyczne zawarte w programem nauczania w 

języku niemieckim i właściwie na struktury gramatyczne tj. wiadomość, opis, programie nauczania, danej klasie, 
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nie reaguje, zawarte w programie sprawozdanie z – stosuje w – jest aktywny na 

– rozumie teksty słuchane i pisane nauczania, rozmowy, pocztówkę, e- wypowiedziach zajęciach, systematyczny, 

mniej więcej w 90%, – bardzo sporadycznie mail, list prywatny, ustnych i pisemnych bierze udział w pracach 

– na bazie popełnia błędy, które nie stosując środki wyrazu bogaty zasób słów projektowych oraz 

wysłuchanego/przeczytanego zakłócają komunikacji, charakterystyczne dla zawarty w programie systematycznie odrabia 

tekstu określa główną jego myśl, – potrafi nawiązać i wymaganej formy nauczania, zadania domowe, 

określa główną myśl podtrzymać rozmowę, wypowiedzi oraz – buduje spójne zdania. – z prac klasowych 

poszczególnych części tekstu, – wypowiedzi są płynne, precyzyjnie dobierając  uzyskuje 85%–95% 

wyszukuje szczegółowe – wypowiedzi są słownictwo pozwalające  punktów, 

informacje, określa intencje poprawne fonetycznie, na pełny przekaz  – uzyskał większość ocen 

autora tekstu, określa kontekst bez błędów w wymowie informacji,  cząstkowych bardzo 

wypowiedzi, i intonacji. – swobodnie reaguje w  dobrych, 

– określa związki między  formie pisemnej w  – swobodnie posługuje 

poszczególnymi częściami tekstu  określonych sytuacjach,  się nabytymi 

słuchanego bądź pisanego,  – wypowiedzi pisemne  kompetencjami 

– potrafi streścić  są zgodne z tematem,  językowymi, 

wysłuchane/przeczytane teksty,  bogate pod względem  – stosuje strategie 

stosując słownictwo i struktury  treści, spójne i logiczne,  komunikacyjne (np. 

gramatyczne objęte programem  – wypowiedzi pisemne  domyślanie się znaczenia 

nauczania.  zawierają słownictwo  wyrazów z kontekstu, 

  i struktury gramatyczne  rozumienie tekstu 

  zawarte w programie  zawierającego nieznane 

  nauczania,  słowa i zwroty) oraz 

  – wypowiedzi pisemne  strategie kompensacyjne 

  zawierają sporadyczne  (np. parafraza, definicja) 

  błędy, które nie  w wypadku, gdy nie zna 

  wpływają na  lub nie pamięta jakiegoś 

  zrozumienie tekstu,  wyrazu, 

  – wypowiedzi pisemne  – posiada świadomość 

  zawierają sporadyczne  językową (np. 

  błędy interpunkcyjne.  podobieństw i różnic 

    między językami),  
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     – bierze udział w 

     konkursach i 

     olimpiadach, 

     – uczęszcza na zajęcia 

     koła języka niemieckiego, 

     – korzysta z różnych 

     źródeł informacji w 

     języku niemieckim, 

     – zna kulturę i obyczaje 

     krajów 

     niemieckojęzycznych. 

      

  OCENA DOBRA    

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ 
 

GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

 
I FORMY 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA 
 

SŁOWNICTWO  
AKTYWNOŚCI      

      

– uczeń rozumie wszystkie – uczeń wypowiada się, – uczeń redaguje dłuższe  – uczeń poprawnie – uczeń opanował 
polecenia i większość stosując zasób słów i krótsze teksty  stosuje większość materiał objęty 

wypowiedzi nauczyciela i struktury gramatyczne użytkowe, tj. wiadomość,  struktur gramatycznych programem nauczania w 

formułowanych w języku zawarte w programie opis, sprawozdanie z  zawartych w programie danej klasie, 

niemieckim i właściwie na nie nauczania, rozmowy, pocztówkę, e-  nauczania, – jest aktywny na 

reaguje, – popełnia nieliczne mail, list prywatny,  – stosuje w zajęciach, systematyczny, 

– rozumie teksty słuchane i pisane błędy, które nie stosując większość  wypowiedziach bierze udział w pracach 

mniej więcej w 75%, zakłócają komunikacji, środków wyrazu  ustnych i pisemnych projektowych oraz 

– na bazie – wypowiedzi są płynne charakterystycznych dla  dość duży zasób słów systematycznie odrabia 

wysłuchanego/przeczytanego przy niewielkiej pomocy wymaganej formy  zawarty w materiale zadania domowe, 

tekstu określa główną jego myśl, nauczyciela, wypowiedzi oraz z  nauczania, – z prac klasowych 

określa główną myśl – wypowiedzi są niewielkimi  – w większości sytuacji uzyskuje 70%–84% 

poszczególnych części tekstu, zgodne z tematem, niedopatrzeniami  buduje spójne zdania. punktów, 

wyszukuje większość informacji, – wypowiedzi są dobierając słownictwo   – uzyskał większość ocen  
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określa intencje autora, określa zasadniczo poprawne pozwalające na przekaz  cząstkowych dobrych, 

kontekst większości wypowiedzi, fonetycznie i większości informacji,  – dość swobodnie 

– określa związki między intonacyjnie. – reaguje w formie  posługuje się nabytymi 

poszczególnymi częściami  pisemnej w większości  kompetencjami 

większości tekstów słuchanych  określonych sytuacji,  językowymi, 

bądź pisanych,  – wypowiedzi pisemne są  – stosuje strategie 

– potrafi streścić większość  zgodne z tematem,  komunikacyjne (np. 

wysłuchanych/przeczytanych  spójne i logiczne,  domyślanie się znaczenia 

tekstów, stosując słownictwo  – wypowiedzi pisemne  wyrazów z kontekstu, 

i struktury gramatyczne objęte  zawierają słownictwo  rozumienie tekstu 

programem nauczania.  i struktury gramatyczne  zawierającego nieznane 

  zawarte w programie  słowa i zwroty), 

  nauczania,  – posiada świadomość 

  – wypowiedzi pisemne  językową (np. 

  zawierają nieliczne błędy  podobieństw i różnic 

  gramatyczne, leksykalne,  między językami). 

  ortograficzne i    

  interpunkcyjne, które nie    

  wpływają na zrozumienie    

  tekstu.    

      

 OCENA DOSTATECZNA    

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA SŁOWNICTWO 

AKTYWNOŚCI     

     

– uczeń rozumie dużą część – uczeń wypowiada się, – uczeń redaguje dłuższe – uczeń poprawnie – uczeń opanował 
poleceń i niektóre wypowiedzi stosując pojedyncze i krótsze teksty stosuje tylko niektóre materiał objęty 

nauczyciela formułowane w słowa i struktury użytkowe, tj. wiadomość, struktury gramatyczne programem nauczania w 

języku niemieckim i właściwie na gramatyczne opis, sprawozdanie z zawarte w programie danej klasie na poziomie 

nie reaguje, zawarte w programie rozmowy, pocztówkę, e- 

nauczania, 

 

podstawowym, 
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– rozumie teksty słuchane i pisane nauczania, mail, list prywatny, – stosuje niewielki 

    

mniej więcej w 60%, – popełnia błędy stosując tylko część  zasób słów zawarty w 
– na bazie świadczące o niepełnym środków wyrazu programie nauczania, 

wysłuchanego/przeczytanego opanowaniu struktur charakterystycznych dla – buduje proste zdania, 

tekstu określa główną jego myśl leksykalnych i wymaganej formy – sporadycznie buduje 

oraz wyszukuje dużą część gramatycznych, co wypowiedzi oraz z spójne zdania. 

informacji w czasami zakłóca większymi  

nieskomplikowanych komunikację, niedopatrzeniami  

wypowiedziach, – wypowiedzi są płynne dobierając słownictwo  

– potrafi streścić tylko niektóre w zasadniczej części, pozwalające na przekaz  

wysłuchane/przeczytane teksty, – wypowiedzi są jedynie najważniejszych  

stosując proste słownictwo i zgodne z tematem, informacji,  

struktury gramatyczne objęte – wypowiedzi są – reaguje w prostej  

programem nauczania. zrozumiałe pomimo formie pisemnej w  

 błędów w wymowie niektórych sytuacjach,  

 niektórych wyrazów i w – wypowiedzi pisemne są  

 intonacji. zgodne z tematem,  

  – wypowiedzi pisemne  

  zawierają proste  

  słownictwo i struktury  

  gramatyczne  

  zawarte w programie  

  nauczania,  

  – wypowiedzi pisemne  

  zawierają błędy  

  gramatyczne,  

  ortograficzne i  

  interpunkcyjne, które  

  częściowo utrudniają  

  zrozumienie tekstu,  

  – wypowiedzi pisemne  

  zawierają liczne   

 
– w miarę systematycznie 

uczestniczy w zajęciach, 

ale nie zawsze odrabia 

zadania domowe,  
– z prac klasowych 
uzyskuje 55%–69% 
punktów,  
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych 
dostatecznych,  
– w stopniu dostatecznym 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami 

językowymi,  
– stosuje proste strategie 

komunikacyjne.  
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powtórzenia leksykalne i 

mało urozmaicone 

struktury gramatyczne 

oraz składniowe.  
 

OCENA DOPUSZCZAJACA 

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA SŁOWNICTWO 

AKTYWNOŚCI     

     

– uczeń rozumie tylko nieliczne – uczeń wypowiada się, – uczeń w sposób bardzo – uczeń nie stosuje – uczeń nie opanował 
polecenia i wypowiedzi stosując pojedyncze uproszczony redaguje poprawnie struktur materiału objętego 

nauczyciela formułowane w słowa i struktury dłuższe i krótsze teksty gramatycznych programem nauczania 

języku niemieckim i właściwie na gramatyczne użytkowe, tj. wiadomość, zawartych w danej klasie na 

nie reaguje, zawarte w programie opis, sprawozdanie z w programie nauczania, poziomie podstawowym, 

– rozumie teksty słuchane i pisane nauczania, rozmowy, pocztówkę, e- – stosuje bardzo – nie uczestniczy 

mniej więcej w 40%, – popełnia liczne błędy mail, list prywatny, nie niewielki zasób słów systematycznie ani 
– na bazie świadczące o stosując środków wyrazu zawarty w programie aktywnie w zajęciach 

wysłuchanego/przeczytanego nieznajomości struktur charakterystycznych dla nauczania, i tylko sporadycznie 

tekstu wyszukuje tylko niektóre leksykalnych i wymaganej formy – buduje proste zdania, odrabia zadania domowe, 

informacje w gramatycznych, co wypowiedzi oraz które nie są spójne, – z prac klasowych 

nieskomplikowanych zakłóca komunikację, niewłaściwie dobierając – dobór słownictwa nie uzyskuje 40%–54% 

wypowiedziach, – wypowiedzi są płynne słownictwo pozwalające zawsze odpowiada punktów, 

– rozumie ogólny sens tylko fragmentarycznie na przekaz jedynie tematowi. – uzyskał większość ocen 

niektórych tekstów słuchanych jedynie przy pomocy niewielkiej ilości  Cząstkowych 

bądź pisanych, nauczyciela, informacji,  dopuszczających, 

– nie potrafi streścić – wypowiedzi są – wypowiedzi pisemne są  – w stopniu bardzo 

wysłuchanych/przeczytanych niepoprawne tylko częściowo zgodne  podstawowym posługuje 

tekstów. fonetycznie. z tematem,  się nabytymi 

  – wypowiedź pisemna  kompetencjami 

  zawiera ubogie  językowymi. 
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słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania,  
– wypowiedzi pisemne 

zawierają liczne błędy 

gramatyczne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, które w 

znacznej mierze 

zakłócają zrozumienie 

tekstu.  
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA I 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO MÓWIENIA PISANIA SŁOWNICTWO 

AKTYWNOŚCI     

     

– uczeń rozumie bardzo nieliczne – uczeń nie potrafi – uczeń redaguje dłuższe – uczeń nie stosuje – uczeń nie opanował 
polecenia i wypowiedzi wypowiedzieć się i krótsze teksty poprawnie struktur materiału objętego 

nauczyciela formułowane w na określony temat użytkowe, tj. gramatycznych programem nauczania 

języku niemieckim, ani odpowiedzieć wiadomość, opis, zawartych w programie w danej klasie na 

– nie rozumie tekstów słuchanych na bardzo proste sprawozdanie z nauczania, co świadczy poziomie podstawowym, 

i pisanych nawet w 40%, pytania nauczyciela, rozmowy, pocztówkę, e- o ich nieznajomości, – nie uczestniczy 

– na bazie – popełnia liczne błędy, mail, list prywatny, które – stosuje pojedyncze systematycznie ani 

wysłuchanego/przeczytanego które uniemożliwiają nie spełniają kryteriów słowa, co uniemożliwia aktywnie w zajęciach i nie 

tekstu nie potrafi wyszukać komunikację, wymaganej formy komunikację, odrabia prac domowych, 

potrzebnych informacji, – wymowa i intonacja wypowiedzi oraz nie – nie buduje spójnych – z prac klasowych nie 

– nie potrafi streścić uniemożliwiają zawierają wymaganych zdań, uzyskuje nawet 40% 

wysłuchanych/przeczytanych zrozumienie. informacji, – zasób słownictwa jest punktów, 

tekstów.  – wypowiedzi pisemne bardzo ubogi i nie – uzyskał większość ocen 

  nie są zgodne z tematem, zawsze zgodny z cząstkowych    
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  – wypowiedzi pisemne tematem. niedostatecznych, 

  nie zawierają  – nie posługuje 

  podstawowego  się nabytymi 

  słownictwa ani struktur  kompetencjami 

  gramatycznych  językowymi nawet w 

  zawartych w programie  stopniu bardzo 

  nauczania,  podstawowym. 

  – wypowiedzi pisemne   

  zawierają liczne błędy   

  gramatyczne,   

  ortograficzne i   

  interpunkcyjne,   

  które uniemożliwiają   

  zrozumienie tekstu,   

  – wypowiedzi są   

  chaotyczne i niespójne,   

  – uczeń nie potrafi   

  zbudować   

  prostego zdania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


