
     PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO   

    W OPARCIU O PODRĘCZNIKI „KOMPASS 1 NEU”  I   „KOMPASS 2 NEU” 

 
I ZASADY OGÓLNE 
 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z 
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w 
gimnazjum. 
2. Nauczanie języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dobrem odbywa się na podstawie 
programu nauczania autorstwa Ireny Nowickiej i Doroty Wieruszewskiej, zatwierdzonego do 
realizacji w gimnazjum. 
3. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom 
z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 
4. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 
przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania. 
5. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne 
terminy będą podawane przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące 
bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być 
przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 
8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub 
innych form aktywności. 
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace 
kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia. 
 
 
 
II ZASADY OCENIANIA 
 
1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6). 
3. Wszystkie prace klasowe oraz sprawdziany są sprawdzane według skali punktowej, a 
punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 
 
poniżej 40% – niedostateczny 
40%–55% – dopuszczający 
56%–70% – dostateczny 
71%–85% – dobry 
86%–100% – bardzo dobry 
98%–100%  + dodatkowe zadanie lub informacja– celujący 
 
4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika z zeszytem ćwiczeń 
uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 
5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń 
zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 



6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu 
dwóch tygodni od otrzymania oceny. 
7. Obowiązkowej poprawie podlegają oceny niedostateczne. 
8. Nauczyciel przewiduje po każdym, kolejno omówionym rozdziale, sprawdzian. Uczeń 
przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując ćwiczenia powtórzeniowe oraz dokonując 
samooceny. 
9. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W 
każdym semestrze 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. 
Do oceniania kartkówek przyjmuje się następujący przelicznik procentowy: 
 
poniżej 40%    niedostateczny 
40% - 54%      dopuszczający 
55% - 74%      dostateczny 
75% - 89%      dobry 
90% - 100%    bardzo dobry 
 
10. Uczeń może zgłosić raz (przy 2 godzinach w tygodniu – dwa razy) w ciągu semestru 
nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej.  
11. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin 
zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 
12. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę 
bardzo dobrą. 
13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na 
podwyższenie oceny z przedmiotu. 
14. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych, 
uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności, oraz terminowe wywiązywanie 
się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 
15. Na ocenę semestralną i końcową składają się: 

a) oceny ze sprawdzianów pisemnych – oznaczenie w dzienniku „Spr.”, 
b) oceny z kartkówek – oznaczenie w dzienniku „Kart.”, 
c) odpowiedź ustna – oznaczenie w dzienniku „Odp.”, 
d) praca domowa – oznaczenie w dzienniku „Pd.”, 
e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji – oznaczenie w dzienniku „Akt.” . 

16. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 
planie nauczania. 
17. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub jego 
opiekuna prawnego. 
 
Ogólne zasady postępowania oraz ocenianie  ucznia z dysleksją rozwojową 

 

Symptomy trudności  

• trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych  

• problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych  



• trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na 

taśmę  

• problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących  

• błędy w pisaniu- trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych- gubienie drobnych 

elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter  

• trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych  

• kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej  

• gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter  

• trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych  

• kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

• dawać łatwiejsze zadania 

• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie 

się i przypomnienie słówek, zwrotów 

• dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek 

• w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet 

wypowiadać je przesadnie poprawnie 

• można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji 

• nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, 

podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem 

• w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie 

palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter 

• przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika 

• w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, 

tabeli, rysunków  

• podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze 

zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego 

• prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów 

• dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne 

• liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma 

• oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na 

wypowiedzi ustne 



Zagadnienia  tematyczne 
Zakres tematyki zajęć z języka niemieckiego obowiązujący w gimnazjum powinien 
uwzględniać obszary tematyczne bliskie doświadczeniu i zainteresowaniom uczniów oraz 
sytuacje komunikacyjne typowe dla podstawowych elementów życia codziennego. 
Wyznacznikiem w tym względzie może być zestawienie treści nauczania stanowiące 
podstawę wymagań szczegółowych zawartych w podstawie programowej.  
 
Ogólne zakresy 
tematyczne 

Tematyka szczegółowa                                     Funkcje 
językowe/ Intencje komunikacyjne 

Człowiek Dane personalne Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
temat nazwiska, wieku, miejsca 
zamieszkania itp. 
Przedstawianie się, reakcja na 
przedstawienie się innej osoby, 
przedstawienie osoby trzeciej. 
Rozpoczynanie i kończenie rozmowy: 
powitanie i pożegnanie. 
Sygnalizowanie braku zrozumienia, 
prośba o powtórzenie, mówienie wolniej 
lub głośniej itp. 
Przeliterowanie i prośba o 
przeliterowanie wyrazu (imienia, 
nazwiska, nazwy miejscowości). 

Wygląd zewnętrzny Opisywanie wyglądu osób. 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
ten temat. 

Cechy charakteru Opisywanie i charakteryzowanie ludzi. 
Uczucia i emocje Pytanie o stan emocjonalny. 

Wyrażanie i opisywanie pozytywnych i 
negatywnych stanów emocjonalnych. 

Zainteresowania Pytanie o zainteresowania innej osoby. 
Opisywanie własnych zainteresowań. 

Dom Położenie domu, miejsce 
zamieszkania 

Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą na 
temat jego miejsca zamieszkania, adresu 
itd. 
Pytanie o adres i uzyskiwanie informacji 
na ten temat. 
Opisywanie miejsca i lokalizacji. 

Opis domu, pomieszczeń 
domu i ich wyposażenia 

Opisywanie przedmiotów i miejsc (dom 
i jego okolica, rodzaje mieszkań, 
pomieszczenia i sprzęty oraz ich układ), 
udzielanie i uzyskiwanie informacji na 
ten temat. 
Wyrażanie zainteresowania, radości, 
chęci i pragnień. 

Szkoła 
 

Przedmioty nauczania Opisywanie miejsc i czynności 
związanych z poszczególnymi 
przedmiotami szkolnymi. 
Wyrażenie prośby o opinię oraz 
własnych opinii i upodobań. 



Życie szkoły Opisywanie wydarzeń z życia szkoły. 
Opisywanie ludzi, miejsc i czynności. 

Praca Popularne zawody i 
związane z nimi czynności 

Pytanie o zawód i udzielanie informacji 
na ten temat. 
Opisywanie ludzi, miejsc i czynności 
związanych z różnymi zawodami i ich 
specyfiką. 
Opisywanie wymarzonego zawodu. 

Miejsce pracy Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą. 
Pytanie o miejsce pracy udzielanie 
informacji na ten temat. 
Opisywanie miejsc i czynności. 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Członkowie rodziny i 
czynności życia 
codziennego 

Pytanie o członków rodziny i udzielanie 
informacji na ich temat. 
Opisywanie ludzi (cech zewnętrznych, 
wyglądu, osobowości i charakteru) oraz 
czynności życia codziennego. 

Koledzy, przyjaciele i 
znajomi 

Pytanie o znajomość osoby. 
Potwierdzenie i zaprzeczenie 
znajomości osoby. 
Opisywanie wyglądu i charakteru osoby. 
Wyrażanie uczuć i emocji. 

Formy spędzania czasu 
wolnego 

Pytanie o plany i udzielanie informacji 
na ich temat. 
Opisywanie wydarzeń, osób, miejsc i 
czynności. 
Określanie czasu. 
Wyrażanie życzeń i preferencji. 

Święta i uroczystości Opisywanie wydarzeń. 
Składanie gratulacji i życzeń. 
Podziękowanie i reakcja na 
podziękowanie. 

Żywienie  Artykuły spożywcze Opisywanie przedmiotów, miejsc i 
czynności. 
Wyrażanie upodobań i preferencji. 

Posiłki i ich przygotowanie Opisywanie rzeczy i czynności. 
Wyrażanie prośby i podziękowania. 
Określanie czasu i miejsca. 
Wyrażanie opinii, preferencji i 
upodobań. 
Porównywanie rzeczy ze sobą. 

Lokale gastronomiczne Rozpoczynanie rozmowy (z kelnerem, 
sprzedawcą w barze szybkiej obsługi). 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
temat karty dań, cen itd. 
Wyrażanie prośby i podziękowania. 

Zakupy i usługi Rodzaje sklepów Opisywanie miejsc, osób i czynności. 
Pytanie i udzielanie informacji. 

Towary Opisywanie przedmiotów i czynności. 
Zadawanie pytań i udzielanie 



informacji. 
Porównywanie przedmiotów. 

Sprzedawanie i kupowanie Opisywanie miejsc, osób, przedmiotów i 
czynności. 
Pytanie i udzielanie informacji. 
Wyrażanie życzeń i preferencji. 
Wyrażanie zainteresowania i 
dezaprobaty. 

Korzystanie z usług Identyfikacja i lokalizacja przedmiotu. 
Nawiązywanie kontaktów i prowadzenie 
rozmów w typowych sytuacjach 
związanych z codziennym korzystaniem 
z usług (poczta, kawiarnia internetowa, 
zakład fotograficzny itp.) 

Reklamacja Rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy. 
Wyrażanie przyczyny, skutku, warunku, 
celu. 

Podróżowanie i 
turystyka 

Środki transportu Udzielanie i uzyskiwanie informacji 
(kasa biletowa, informacja kolejowa, 
autobusowa, lotnicza) 

Informacja turystyczna Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
temat atrakcji turystycznych i 
możliwości spędzania czasu w danym 
miejscu. 

Wycieczki Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
temat oferty biur podróży. 
Relacjonowanie wydarzeń związanych z 
odbytymi podróżami i wycieczkami. 
Opisywanie miejsc i ludzi. 

Zwiedzanie Opisywanie miejsc, które warto 
zwiedzić. 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
ich temat. 
Relacjonowanie wydarzeń związanych 
ze zwiedzaniem miast. 

Orientacja w terenie Zadawanie pytań i udzielanie 
informacji. 
Opis i lokalizacja miejsc oraz 
kierunków. 

Kultura Podstawowe dziedziny 
kultury 

Określanie podstawowych dziedzin 
kultury. 
Wyrażanie stanów emocjonalnych 
(zaciekawienia, zachwytu, zniechęcenia, 
znudzenia itp.) związanych z recepcją 
kultury. 
Przekazywanie informacji podanej przez 
osobę trzecią. 

Twórcy i ich dzieła  Opisywanie wydarzeń związanych z 
życiem i dorobkiem znanych twórców 
kultury. 



Uczestnictwo w kulturze Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą 
oraz udzielanie i uzyskiwanie informacji 
(kasy biletowe, informacja telefoniczna 
o repertuarze, koncertach itd.) 

Środki masowego przekazu Wyrażanie zainteresowania i braku 
zainteresowania. 
Prośba o opinię i wyrażanie opinii 
własnej. 
Przedstawianie odmiennego punktu 
widzenia. 

Sport  Popularne dyscypliny 
sportu 

Opisywanie ludzi, miejsc i czynności 
związanych z najpopularniejszymi 
dyscyplinami sportu. 
Udzielanie i uzyskiwanie informacji na 
temat poszczególnych dyscyplin, 
uprawiania sportu. 

Obiekty sportowe, 
podstawowy sprzęt 
sportowy 

Opisywanie przedmiotów 
wykorzystywanych do uprawiania 
sportu. 

Imprezy sportowe Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 
temat imprez sportowych (terminy, 
bilety, bezpieczeństwo) 

Zdrowie Higieniczny tryb życia Opisywanie czynności i zachowań 
składających się na higieniczny tryb 
życia. 
Udzielanie i uzyskiwanie informacji na 
ten temat. 

Samopoczucie Pytania o samopoczucie i udzielanie 
informacji na ten temat. 
Wyrażanie radości, zaniepokojenia, 
dodawanie otuchy. 

Podstawowe dolegliwości i 
choroby oraz ich leczenie 

Opisywanie czynności i zjawisk 
dotyczących zdrowia i choroby. 
Rozpoczynanie rozmowy w celu 
umówienia się na wizytę u lekarza. 
Opisywanie dolegliwości w trakcie 
wizyty u lekarza. Uzyskiwanie 
informacji na temat sposobu leczenia. 

Technika Obsługa i korzystanie z 
podstawowych urządzeń 
technicznych 

Opisywanie czynności związanych z 
obsługą wybranych urządzeń. 

Środki masowego przekazu Wyrażanie opinii i upodobań. 
Świat przyrody Pogoda Uzyskiwanie i udzielanie informacji na 

temat pogody. Opisywanie zjawisk 
pogodowych. 
Wyrażanie przypuszczenia. 

Świat roślin i zwierząt Opisywanie miejsc występowania roślin 
i zwierząt (las, podwórko, zoo) 

Krajobraz  Opisywanie krajobrazu oraz 
poszczególnych jego elementów: 



podstawowe elementy krajobrazu 
wiejskiego i miejskiego. 

Ochrona środowiska 
naturalnego 

Opisywanie czynności mających na celu 
ochronę środowiska naturalnego. 

Elementy wiedzy o 
krajach 
niemieckiego 
obszaru 
językowego 

Wiadomości krajoznawcze i 
kulturoznawcze na temat 
Austrii, Niemiec, Szwajcarii 
oraz integracji europejskiej 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji 
krajoznawczych.  
Znajomość miejsc, ludzi i zjawisk 
(miasta, zabytki, przyroda, sławni 
ludzie, sposób życia, tradycyjne potrawy 
itp.) 



Zagadnienia gramatyczne 
Prezentacja struktur gramatycznych języka obcego powinna odbywać się w sposób 
jednoznacznie skorelowany z funkcjami komunikacyjnymi. Poprawność gramatyczna 
wypowiedzi – jakkolwiek istotna dla efektywności komunikacji językowej – nie może 
stanowić celu samego w sobie. Poniższe zestawienie prezentuje zakres wiedzy o strukturach 
gramatycznych niezbędnych do posługiwania się językiem na poziomie biegłości A2, który 
odpowiada potrzebom komunikacyjnym uczniów na poziomie edukacji gimnazjalnej. 
 
 
               Kategorie gramatyczne                     Przykłady   
                      Czasownik 
Formy czasowe w stronie czynnej: Präsens, 
Präteritum, Perfekt 

Ich schreibe, ich schrieb, ich habe 
geschrieben 

Czasowniki posiłkowe sein i haben Ich bin gekommen. 
Ich habe gesungen. 

Czasowniki zwrotne Ich wasche mich. Ich wasche mir die 
Hände. 

Czasowniki rozdzielnie złożone i nierozdzielnie 
złożone, np. aufstehen, verstehen 

Ich stehe immer um 7 Uhr auf. 
Ich verstehe dich nicht. 

Czasowniki modalne w trybie oznajmującym: 
Präsens i Präteritum 

Ich kann dich nicht besuchen. 
Ich konnte dich nicht besuchen. 

Formy imiesłowowe czasownika: Partizip II gemacht, gesungen 
Tryb rozkazujący Mach(e) das Fenster zu! 

Macht das Fenster zu! 
Machen Sie das Fenster zu! 

Rekcja czasowników, np. denken an + akk., 
fragen nach + dat., sich interessieren für + akk. 

Ich habe an dich gedacht. 
Sie hat mich nach dem Weg gefragt. 
Ich freue mich auf Weihnachten. 
Er interessiert sich für Geschichte. 

                Rzeczownik i rodzajnik 
Odmiana rzeczownika przez przypadki (nom., 
gen., dat., akk.) 

Der Vater, des Vaters, dem Vater, den 
Vater 

Tworzenie form liczby mnogiej rzeczownika Die Beispiele, die Studenten, die Fehler, 
die Kinder, die Bücher, die Väter, die 
Kinos 

Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, 
użycie rzeczownika bez rodzajnika 

Der Hund will spielen. 
Ich habe einen Hund. 
Hast du Angst? 
Ich esse gern Gemie. 

Rzeczowniki złożone Der Stundenplan, die Hausfrau 
Rzeczowniki zdrobniałe: -chen, -lein Das Fensterchen, das Büchlein 
Rzeczowniki określające zawód i wykonawcę 
czynności 

Die Ärztin, der Skispringer, der Polizist 

Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników Das Essen, das Leben 
Odmiana imion własnych Max’ neue Wohnung, Goethes Leben, die 

Musik Mozarts 
                 Przymiotnik 
Przymiotnik jako orzecznik Das Haus ist alt. 
Regularne i nieregularne stopniowanie Groß – größer – der, die, das größte / am 



przymiotnika größten 
Gut – besser – der, die, das beste / am 
besten  

Przymiotniki w porównaniach Ich bin genauso alt wie du. 
Er ist zwei Jahre älter als seine Mitschüler. 
Sie ist die älteste von uns allen.  

Przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i 
części świata 

Kölner Dom, italienische Küche, 
Europäische Union 

Przymiotnik z przedrostkiem un- Unwichtig, uninteressant, unsympathisch 
              Zaimek 
Odmiana zaimków osobowych (np. er, wir), 
wskazujących (np. dieser, der), dzierżawczych 
(np. unser), zwrotnych (sich) -  nom., dat., akk. 

Er mag mich. 
Den Mann kenne ich nicht. 
Wohnt sie noch mit ihren Eltern 
zusammen? 
Ich freue mich sehr. 

Zaimki nieosobowe es i man Es regnet. Es ist sieben Uhr. 
Man darf hier nicht fotografieren. 

Zaimki pytające Was nimmst du? 
Wie lange dauert der Film? 

Zaimki nieokreślone: alle, einige, etwas, jeder, 
jemand, einer, keiner, man, niemand, nichts, 
alles 

Keiner kann mir helfen. 
Ich habe niemanden gefragt. 

Zaimki względne: der, die, das Essen, das ich besonders gut mag. 
Ein Mensch, der allen hilft. 

               Liczebnik 
Liczebniki główne Eins, sieben, dreihunderteinundzwanzig 
Liczebniki porządkowe (nom., dat., akk.) Der fünfzehnte, am zehnten, den ersten 
Liczebniki mnożne i nieokreślone Dreimal, viel 
               Przysłówek 
Regularne i nieregularne stopniowanie 
przysłówków 

Schnell – schneller – am schnellsten 
Gern – lieber – am liebsten 

Przysłówki określone czasu i miejsca Morgen, bald, dann, endlich, damals, 
western, heute, hier, dort, draußen, drüben, 
unten, oben, links, rechts 

               Przyimek 
Przyimki z celownikiem: aus, bei, mit, seit, 
nach, von, zu, gegenüber 

Aus der Schule, mit dem Auto, seit einem 
Jahr, gegenüber dem Bahnhof, zu uns 

Przyimki z biernikiem: durch, gegen, für, ohne, 
um, entlang, bis 

Durch den Park, gegen alle, für mich, 
ohne ihn 

Przyimki z celownikiem i biernikiem: an, auf, in, 
hinter, neben, unter, über, vor, zwischen 

Ich stelle das auf den Tisch. 
Das steht auf dem Tisch. 

                Składnia 
Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i 
rozkazujące 

Ich spreche Deutsch. 
Welche Sprachen sprichst du? 
Sprichst du auch Deutsch? 
Sprich bitte langsamer! 

Szyk wyrazów: prosty, przestawny oraz szyk 
zdania podrzędnie złożonego  

Ich fahre morgen nach Berlin. 
Morgen fahre ich nach Berlin. 
Ich weiß noch nicht, ob ich morgen nach 



Berlin fahre. 
Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w 
zdaniu 

- Hast du den Film schon gesehen? 
- Nein, den Film habe ich nich nicht 
gesehen. 
Das ist kein Problem. 

Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami i 
przysłówkami w funkcji spójników aber, denn, 
oder, und, sondern, deshalb, sonst, trotzdem i 
zdania łączone bezspójnikowo 

Ich wollte kommen, aber ich war krank. 
Sie lernt viel, denn hat bald eine Prüfung. 
Er ist in Eile, deshalb nimmt er ein Taxi. 
Er sagte mir, es wäre für ihn kein 
Problem. 

Zdania podrzędne dopełnieniowe ze spójnikami 
dass, ob oraz z zaimkami pytającymi, np. wer, 
was, wo, wie (nom., dat., akk.) 

Ich habe gehört, dass er wieder eine neue 
Freundin hat. 
Ich frage nur, ob du Zeit hast. 
Niemand weiß, wo sie ist. 

Zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem 
weil 

Ich fahre in die Schweiz, weil ich dort Ski 
fahren will. 

Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami wenn 
oraz als 

Immer wenn er kommt, sind wir 
beschäftigt. 
Er war gerade unter der Dusche, als ich 
ihn angerufen habe. 

Zdania warunkowe rzeczywiste: wenn + Präsens Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. 
Zdania przyzwalające ze spójnikiem obwohl Sie ist unzufrieden, obwohl sie alles hat. 
Zdanie okolicznikowe celu ze spójnikiem damit, 
konstrukcja bezokolicznikowa um…zu… 

Ich sage das noch einmal, damit alle es 
gehört haben. 
Er fährt nach München, um Deutsch zu 
lernen. 

Zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym 
der, die, das (nom., dat., akk.) 

Das ist die Frau, die mir damals geholfen 
hat. 
Das ist ein Freund von mir, den ich seit 
Grundschulzeiten kenne. 

 
 
Uczeń po gimnazjum powinien umieć:  
 
W zakresie rozumienia ze słuchu:  
 
 rozumieć ogólny sens oraz główne punkty dialogów i wypowiedzi rodzimych 

użytkowników języka,  
 rozumieć sens prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,  
 rozumieć sens wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

uczeń może się domyślić z kontekstu.  
 
W zakresie mówienia:  
 
 formułować krótkie, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy z 

zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, 
przeszłości i przyszłości,  

 wykorzystywać znajomość fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość 
wypowiedzi dla rodzimego użytkownika języka, 

 inicjować, podtrzymywać i kończyć prostą wypowiedź,   



 wyrażać własne opinie oraz relacjonować wypowiedzi innych osób,  
 właściwie reagować językowo na wypowiedź rozmówcy.  

  
W zakresie czytania:  
 
 zrozumieć dłuższe i bardziej złożone teksty,  
 zrozumieć prosty tekst narracyjny,  
 zrozumieć ogólny sens tekstu, który zawiera niezrozumiałe fragmenty,  
 zrozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu,  
 wyszukać żądaną informację lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.  

  
W zakresie pisania:  
 
 formułować, w miarę zróżnicowaną pod względem morfosyntaktycznym                

i leksykalnym, wypowiedź pisemną,  
 sformułować i zapisać własny oraz otrzymany komunikat,  
 napisać krótki list,  
 sporządzić prostą i spójną notatkę z czyjejś wypowiedzi,  
 prawidłowo stosować zasady ortografii i podstawy interpunkcji.  

  
 
W zakresie innych umiejętności:   
 
 klasyfikować fakty i informacje, selekcjonować informacje,  
 korzystać ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji, 
 współpracować w grupie,  
 znać podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych,  
 korzystać z różnych technik uczenia się.  

 
 
IV     ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY  
 
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 wypadku trudności z wykonaniem zadania. 
W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań 
edukacyjnych na poszczególne oceny: 



OCENA CELUJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń w pełni rozumie 
wszystkie polecenia i wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim i właściwie na 
nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane, których słownictwo i 
struktury gramatyczne wykraczają 
poza program nauczania, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu określa główną jego myśl, 
określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
sprawnie wyszukuje szczegółowe 
informacje, określa intencje 
autora tekstu, kontekst 
wypowiedzi, 
– określa związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
słuchanego bądź pisanego,  
– potrafi streścić 
wysłuchane/przeczytane teksty, 
stosując bogate słownictwo i 
struktury gramatyczne. 
 

– uczeń tworzy 
wypowiedzi zawierające 
bogate słownictwo i 
zróżnicowane struktury 
gramatyczne, 
wykraczające poza 
materiał nauczania, 
– nie popełnia błędów, 
które zakłócają 
komunikację, 
– stosuje formalny i 
nieformalny styl 
wypowiedzi w 
zależności od sytuacji, 
– potrafi spontanicznie 
nawiązać i podtrzymać 
rozmowę,  
– wypowiada się 
swobodnie bez 
przygotowania, 
– wypowiedzi są płynne, 
– wypowiedzi są 
całkowicie poprawne 
fonetycznie, bez błędów 
w wymowie i intonacji. 
 

– uczeń bez żadnych 
trudności redaguje 
dłuższe i krótsze teksty 
użytkowe, tj. 
wiadomość, opis, 
sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-
mail, list prywatny, 
stosując środki wyrazu 
charakterystyczne dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz 
precyzyjnie dobierając 
słownictwo pozwalające 
na pełny przekaz 
informacji, 
– swobodnie reaguje w 
formie pisemnej w 
określonych sytuacjach, 
– wypowiedzi pisemne 
są zgodne z tematem, 
bogate pod względem 
treści, spójne i logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo 
i struktury 

– uczeń bezbłędnie 
stosuje struktury 
gramatyczne zawarte w 
programie nauczania 
oraz wykraczające poza 
program, 
– stosuje w 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych bogaty zasób 
słów wykraczający poza 
materiał nauczania. 
 

– uczeń posiadł wiedzę i 
umiejętności 
wykraczające poza 
program nauczania w 
danej klasie, 
– jest aktywny na 
zajęciach, systematyczny, 
wykonuje dodatkowe 
prace projektowe oraz 
wszystkie zadania 
domowe, 
– z prac klasowych 
uzyskuje 96%–100% 
punktów i rozwiązuje 
dodatkowe zadania na 
ocenę celującą, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych celujących i 
bardzo dobrych, 
– swobodnie posługuje 
się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi, 
– stosuje strategie 
komunikacyjne (np. 
domyślanie się znaczenia 



 gramatyczne 
wykraczające poza 
program nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają tylko 
sporadyczne błędy, które 
nie wpływają na 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne 
nie zawierają błędów 
interpunkcyjnych. 
 

wyrazów z kontekstu, 
rozumienie tekstu 
zawierającego nieznane 
słowa i zwroty) oraz 
strategie kompensacyjne 
(np. parafraza, definicja) 
w wypadku, gdy nie zna 
lub nie pamięta jakiegoś 
wyrazu, 
– posiada świadomość 
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 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń rozumie wszystkie 
polecenia i wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim i właściwie na 

– uczeń wypowiada się 
swobodnie, stosując 
bogaty zasób słów i 
struktury gramatyczne 

– uczeń bez trudności 
redaguje dłuższe i 
krótsze teksty użytkowe, 
tj. wiadomość, opis, 

– uczeń bezbłędnie 
stosuje struktury 
gramatyczne zawarte w 
programie nauczania, 

– uczeń opanował cały 
materiał objęty 
programem nauczania w 
danej klasie, 



nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i pisane 
mniej więcej w 90%, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu określa główną jego myśl, 
określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
wyszukuje szczegółowe 
informacje, określa intencje 
autora tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi, 
– określa związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
słuchanego bądź pisanego, 
– potrafi streścić 
wysłuchane/przeczytane teksty, 
stosując słownictwo i struktury 
gramatyczne objęte programem 
nauczania. 
 

zawarte w programie 
nauczania, 
– bardzo sporadycznie 
popełnia błędy, które nie 
zakłócają komunikacji, 
– potrafi nawiązać i 
podtrzymać rozmowę, 
– wypowiedzi są płynne, 
– wypowiedzi są 
poprawne fonetycznie, 
bez błędów w wymowie 
i intonacji. 
 
 

sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-
mail, list prywatny, 
stosując środki wyrazu 
charakterystyczne dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz 
precyzyjnie dobierając 
słownictwo pozwalające 
na pełny przekaz 
informacji, 
– swobodnie reaguje w 
formie pisemnej w 
określonych sytuacjach,  
– wypowiedzi pisemne 
są zgodne z tematem, 
bogate pod względem 
treści, spójne i logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne 
błędy, które nie 
wpływają na 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne 
błędy interpunkcyjne. 

– stosuje w 
wypowiedziach 
ustnych i pisemnych 
bogaty zasób słów 
zawarty w programie 
nauczania, 
– buduje spójne zdania. 
 

– jest aktywny na 
zajęciach, systematyczny, 
bierze udział w pracach 
projektowych oraz 
systematycznie odrabia 
zadania domowe, 
– z prac klasowych 
uzyskuje 85%–95% 
punktów, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych bardzo 
dobrych, 
– swobodnie posługuje 
się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi, 
– stosuje strategie 
komunikacyjne (np. 
domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, 
rozumienie tekstu 
zawierającego nieznane 
słowa i zwroty) oraz 
strategie kompensacyjne 
(np. parafraza, definicja) 
w wypadku, gdy nie zna 
lub nie pamięta jakiegoś 
wyrazu, 
– posiada świadomość 
językową (np. 
podobieństw i różnic 
między językami), 



– 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 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń rozumie wszystkie 
polecenia i większość 
wypowiedzi nauczyciela 
formułowanych w języku 
niemieckim i właściwie na nie 
reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i pisane 
mniej więcej w 75%, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu określa główną jego myśl, 
określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
wyszukuje większość informacji, 

– uczeń wypowiada się, 
stosując zasób słów 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– popełnia nieliczne 
błędy, które nie 
zakłócają komunikacji, 
– wypowiedzi są płynne 
przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela, 
– wypowiedzi są 
zgodne z tematem, 
– wypowiedzi są 

– uczeń redaguje dłuższe 
i krótsze teksty 
użytkowe, tj. wiadomość, 
opis, sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-
mail, list prywatny, 
stosując większość 
środków wyrazu 
charakterystycznych dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz z 
niewielkimi 
niedopatrzeniami 
dobierając słownictwo 

– uczeń poprawnie 
stosuje większość 
struktur gramatycznych 
zawartych w programie 
nauczania, 
– stosuje w 
wypowiedziach 
ustnych i pisemnych 
dość duży zasób słów 
zawarty w materiale 
nauczania, 
– w większości sytuacji 
buduje spójne zdania. 
 

– uczeń opanował 
materiał objęty 
programem nauczania w 
danej klasie, 
– jest aktywny na 
zajęciach, systematyczny, 
bierze udział w pracach 
projektowych oraz 
systematycznie odrabia 
zadania domowe, 
– z prac klasowych 
uzyskuje 70%–84% 
punktów, 
– uzyskał większość ocen 



określa intencje autora, określa 
kontekst większości wypowiedzi, 
– określa związki między 
poszczególnymi częściami 
większości tekstów słuchanych 
bądź pisanych, 
– potrafi streścić większość 
wysłuchanych/przeczytanych 
tekstów, stosując słownictwo 
i struktury gramatyczne objęte 
programem nauczania. 
 

zasadniczo poprawne 
fonetycznie i 
intonacyjnie. 
 

pozwalające na przekaz 
większości informacji, 
– reaguje w formie 
pisemnej w większości 
określonych sytuacji, 
– wypowiedzi pisemne są 
zgodne z tematem, 
spójne i logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają nieliczne błędy 
gramatyczne, leksykalne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne, które nie 
wpływają na zrozumienie 
tekstu. 

cząstkowych dobrych, 
– dość swobodnie 
posługuje się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi, 
– stosuje strategie 
komunikacyjne (np. 
domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, 
rozumienie tekstu 
zawierającego nieznane 
słowa i zwroty), 
– posiada świadomość 
językową (np. 
podobieństw i różnic 
między językami). 

 
OCENA DOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń rozumie dużą część 
poleceń i niektóre wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim i właściwie na 
nie reaguje, 

– uczeń wypowiada się, 
stosując pojedyncze 
słowa i struktury 
gramatyczne 
zawarte w programie 

– uczeń redaguje dłuższe 
i krótsze teksty 
użytkowe, tj. wiadomość, 
opis, sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-

– uczeń poprawnie 
stosuje tylko niektóre 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 

– uczeń opanował 
materiał objęty 
programem nauczania w 
danej klasie na poziomie 
podstawowym, 



– rozumie teksty słuchane i pisane 
mniej więcej w 60%, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu określa główną jego myśl 
oraz wyszukuje dużą część 
informacji w 
nieskomplikowanych 
wypowiedziach, 
– potrafi streścić tylko niektóre 
wysłuchane/przeczytane teksty, 
stosując proste słownictwo i 
struktury gramatyczne objęte 
programem nauczania. 
 

nauczania, 
– popełnia błędy 
świadczące o niepełnym 
opanowaniu struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych, co 
czasami zakłóca 
komunikację, 
– wypowiedzi są płynne 
w zasadniczej części, 
– wypowiedzi są 
zgodne z tematem, 
– wypowiedzi są 
zrozumiałe pomimo 
błędów w wymowie 
niektórych wyrazów i w 
intonacji. 

mail, list prywatny, 
stosując tylko część 
środków wyrazu 
charakterystycznych dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz z 
większymi 
niedopatrzeniami 
dobierając słownictwo 
pozwalające na przekaz 
jedynie najważniejszych 
informacji, 
– reaguje w prostej 
formie pisemnej w 
niektórych sytuacjach, 
– wypowiedzi pisemne są 
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 

– stosuje niewielki 
zasób słów zawarty w 
programie nauczania, 
– buduje proste zdania, 
– sporadycznie buduje 
spójne zdania. 
 

– w miarę systematycznie 
uczestniczy w zajęciach, 
ale nie zawsze odrabia 
zadania domowe, 
– z prac klasowych 
uzyskuje 50%–69% 
punktów, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych 
dostatecznych, 
– w stopniu dostatecznym 
posługuje się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi, 
– stosuje proste strategie 
komunikacyjne. 



powtórzenia leksykalne i 
mało urozmaicone 
struktury gramatyczne 
oraz składniowe. 

 
OCENA DOPUSZCZAJACA 

ROZUMIENIE TEKSTU 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń rozumie tylko nieliczne 
polecenia i wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim i właściwie na 
nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i pisane 
mniej więcej w 40%, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu wyszukuje tylko niektóre 
informacje w 
nieskomplikowanych 
wypowiedziach, 
– rozumie ogólny sens tylko 
niektórych tekstów słuchanych 
bądź pisanych,  
– nie potrafi streścić 
wysłuchanych/przeczytanych 
tekstów. 
 

– uczeń wypowiada się, 
stosując pojedyncze 
słowa i struktury 
gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– popełnia liczne błędy 
świadczące o 
nieznajomości struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych, co 
zakłóca komunikację, 
– wypowiedzi są płynne 
fragmentarycznie 
jedynie przy pomocy 
nauczyciela, 
– wypowiedzi są 
niepoprawne 
fonetycznie. 
 

– uczeń w sposób bardzo 
uproszczony redaguje 
dłuższe i krótsze teksty 
użytkowe, tj. wiadomość, 
opis, sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-
mail, list prywatny, nie 
stosując środków wyrazu 
charakterystycznych dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz 
niewłaściwie dobierając 
słownictwo pozwalające 
na przekaz jedynie 
niewielkiej ilości 
informacji, 
– wypowiedzi pisemne są 
tylko częściowo zgodne 
z tematem, 
– wypowiedź pisemna 
zawiera ubogie 

– uczeń nie stosuje 
poprawnie struktur 
gramatycznych 
zawartych 
w programie nauczania, 
– stosuje bardzo 
niewielki zasób słów 
zawarty w programie 
nauczania, 
– buduje proste zdania, 
które nie są spójne, 
– dobór słownictwa nie 
zawsze odpowiada 
tematowi. 
 

– uczeń nie opanował 
materiału objętego 
programem nauczania 
w danej klasie na 
poziomie podstawowym, 
– nie uczestniczy 
systematycznie ani 
aktywnie w zajęciach 
i tylko sporadycznie 
odrabia zadania domowe, 
– z prac klasowych 
uzyskuje 36%–49% 
punktów, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych 
dopuszczających, 
– w stopniu bardzo 
podstawowym posługuje 
się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi. 



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 
SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ 
PISANIA 

GRAMATYKA I 
SŁOWNICTWO 

 
INNE UMIEJĘTNOŚCI 

I FORMY 
AKTYWNOŚCI 

 
– uczeń rozumie bardzo nieliczne 
polecenia i wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim, 
– nie rozumie tekstów słuchanych 
i pisanych nawet w 30%, 
– na bazie 
wysłuchanego/przeczytanego 
tekstu nie potrafi wyszukać 
potrzebnych informacji, 
– nie potrafi streścić 
wysłuchanych/przeczytanych 
tekstów. 
 

– uczeń nie potrafi 
wypowiedzieć się 
na określony temat 
ani odpowiedzieć 
na bardzo proste 
pytania nauczyciela, 
– popełnia liczne błędy, 
które uniemożliwiają 
komunikację, 
– wymowa i intonacja 
uniemożliwiają 
zrozumienie. 
 

– uczeń redaguje dłuższe 
i krótsze teksty 
użytkowe, tj. 
wiadomość, opis, 
sprawozdanie z 
rozmowy, pocztówkę, e-
mail, list prywatny, które 
nie spełniają kryteriów 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz nie 
zawierają wymaganych 
informacji, 
– wypowiedzi pisemne 
nie są zgodne z tematem, 

– uczeń nie stosuje 
poprawnie struktur 
gramatycznych 
zawartych w programie 
nauczania, co świadczy 
o ich nieznajomości, 
– stosuje pojedyncze 
słowa, co uniemożliwia 
komunikację, 
– nie buduje spójnych 
zdań, 
– zasób słownictwa jest 
bardzo ubogi i nie 
zawsze zgodny z 

– uczeń nie opanował 
materiału objętego 
programem nauczania 
w danej klasie na 
poziomie podstawowym, 
– nie uczestniczy 
systematycznie ani 
aktywnie w zajęciach i nie 
odrabia prac domowych, 
– z prac klasowych nie 
uzyskuje nawet 36% 
punktów, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych 



– wypowiedzi pisemne 
nie zawierają 
podstawowego 
słownictwa ani struktur 
gramatycznych 
zawartych w programie 
nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają liczne błędy 
gramatyczne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne, 
które uniemożliwiają 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi są 
chaotyczne i niespójne,  
– uczeń nie potrafi 
zbudować 
prostego zdania. 

tematem. 
 

niedostatecznych, 
– nie posługuje 
się nabytymi 
kompetencjami 
językowymi nawet w 
stopniu bardzo 
podstawowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


