
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

 

1. Podstawy opracowania  przedmiotowego systemu oceniania 
- Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole 

podstawowej autorstwa Aleksandry Kubickiej Wariant II.2 

- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku  

 

2. Sposoby informowania o wymaganiach i zasadach oceniania  

Nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów o treściach nauczania, 

wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz o formach i metodach kontroli 

osiągnięć uczniów. Informacja zostaje podana uczniom i rodzicom na początku roku 

szkolnego za pośrednictwem zeszytów przedmiotowych i strony internetowej szkoły. 

Fakt zapoznania się z wymaganiami i sposobami oceniania uczeń potwierdza podpisem. 

 

3. Przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości  

b) umiejętności(czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie) 

c) uczestnictwo w zajęciach  

d) przygotowanie do zajęć 

e) wysiłek włożony przez ucznia przy wykonywaniu danego zadania 

f) zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji 

g) podejmowanie dodatkowych zadań (np. udział w konkursach, projektach). 

 

4. Sposoby kontroli wiedzy i umiejętności  

a) sprawdziany  

Proponowane przeliczenie procentowe na stopnie: 

90%- 100% - bardzo dobry 

70%- 89% - dobry 

50%- 69% - dostateczny 

31%-49% - dopuszczający 

0%-30% - niedostateczny 

b) kartkówki lub odpowiedzi ustne 

c) wypowiedzi ustne (dialogi lub monologi na dany temat - spontaniczne, przygotowane 

w domu lub na lekcji) 

d) prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie 

e) wypracowania pisemne 

f) zadania domowe 

g) aktywność. 

           

   

Ocena śródroczna i na koniec roku szkolnego nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych, lecz ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w 

dalszej kolejności z kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

Praca pisemna kontrolna (sprawdzian, test) jest obowiązkowa dla każdego ucznia i w 

przypadku nieobecności, uczeń zalicza partię materiału objętą sprawdzianem w terminie i 

formie ustalonych przez nauczyciela. 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć, oraz dwa razy brak zadania. 



Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, noszenie 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

Uczeń i jego rodzice  maja  prawo wglądu do wszystkich  jego prac pisemnych: 

sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, projektów i innych. Poprawione i ocenione 

sprawdziany przechowywane są w szkole. 

 

5. System motywacyjny i naprawczy  

- wykonywanie dodatkowych zadań 

- szczególna aktywność na lekcji (+/-) 

- osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

- test diagnostyczny 

 

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny tylko z jednej pracy pisemnej (sprawdzianu/ 

kartkówki)  w półroczu. 

Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.  

Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu 

podwyższenia stopnia. 

 

6. Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zostają 

dostosowane wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w nauce. 

 

7. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych 

Ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania i pracy ucznia 

udostępniana jest na prośbę rodziców/ prawnych opiekunów przez nauczyciela na terenie 

szkoły w trakcie spotkań wywiadowczych lub po indywidualnym ustaleniu terminu. 

 

8. Każdy uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną zgodnie z procedurami określonymi w Statucie szkoły.  

 

9. Kryteria oceniania dla klas 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny 

dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na 

kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania. 

 
 Ocena  

dopuszczająca 

Ocena  

dostateczna 

Ocena dobra Ocena 

bardzo dobra 

Wiedza 

(fonetyka, 

ortografia, 

 środki 

językowe) 

Uczeń: 

- zna niewielką liczbę 
podstawowych słówek i 

wyrażeń 

- w wymowie i w piśmie 
popełnia liczne błędy 

- zna tylko podstawowe 

reguły gramatyczne 
- z trudem wykonuje 

zadania leksykalno- 

-gramatyczne 

Uczeń: 

- zna podstawowe 
słownictwo i wyrażenia, 

ale popełnia błędy w ich 

wymowie i zapisie 
- zna większość 

podstawowych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 
- zadania wykonuje 

powoli i z namysłem 

Uczeń: 

- zna większość 
słownictwa i wyrażeń 

i z reguły poprawnie je 

wymawia i zapisuje 
- zna wszystkie 

struktury 

gramatyczno-
leksykalne i 

rzadko popełnia błędy 

w 
zadaniach 

Uczeń: 

- zna wszystkie 
wprowadzone 

słówka i 

wyrażenia, 
bezbłędnie je 

wymawia i 

zapisuje 
- zna wszystkie 

struktury 

gramatyczno-
leksykalne i 

zadania wykonuje 

z reguły 
bezbłędnie 

Umiejętności 

1. receptywne 

(słuchanie/ 

Uczeń: 

- rozumie podstawowe 
polecenia nauczyciela i 

bardzo proste i krótkie 

Uczeń: 

- rozumie polecenia 
nauczyciela 

- potrafi częściowo 

Uczeń: 

- rozumie wszystkie 
polecenia nauczyciela 

i poprawnie wykonuje 

Uczeń: 

-rozumie 
wszystkie 

polecenia 



czytanie) 

 

 

 

 

 

2. 

produktywne 

(mówienie/ 

pisanie) 

teksty odsłuchowe 

- rozumie ogólny sens 

tekstów pisanych 

- nie potrafi lub wykonuje 
częściowo zadania 

odsłuchowe i na czytanie 

 
 

- wypowiada się krótkimi 

zdaniami i frazami 
- wypowiada się bardzo 

powoli 

- tworzy niespójne i proste 
teksty pisane 

- niewielki zakres 
słownictwa i struktur 

ogranicza wypowiedź 

- błędy leksykalno-
gramatyczne 

często zakłócają komunikację 

wykonać bezbłędnie 

zadania odsłuchowe i na 

rozumienie tekstów 

pisanych 
 

 

 
 

- wypowiada się dość 

powoli, ale dłuższymi 
zdaniami 

- tworzy bardzo proste 

teksty pisane, z niewielką 
liczbą błędów 

- posiada wystarczający 
zasób słownictwa i 

struktur, żeby przekazać 

bardzo prostą informację 
- potrafi wypowiedzieć się 

logicznie i spójnie, choć z 

błędami, nie zakłócającymi 
ogólnego sensu 

wypowiedzi 

zadania odsłuchowe i 

na 

rozumienie tekstów 

pisanych 
 

 

 
 

- wypowiada się dość 

płynnie, odpowiednio 
długimi zdaniami 

- tworzy proste spójne 

teksty pisane 
- posiada urozmaicony 

zasób słownictwa, 
umożliwiający 

przekazanie prostej 

informacji w logiczny 
i 

spójny sposób 

- popełnia nieliczne 
błędy 

niezakłócające 

komunikacji 

nauczyciela i 

bezbłędnie 

wykonuje 

zadania 
odsłuchowe i na 

rozumienie 

tekstów 
pisanych 

- wypowiada się 

płynnie 
stosując poznane 

struktury 

gramatyczno-
leksykalne 

- tworzy proste, 
logiczne i 

spójne teksty 

pisane, 
wykorzystując 

poznane 

słownictwo i 
struktury 

- nie popełnia 

błędów 
gramatycznych i 

leksykalnych 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a 

także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza 

wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach 

doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, 

olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

z języka niemieckiego dla klasy  7 

do podręcznika Magnet smart 1 

 

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego uczeń będzie: 

1. Poznawał słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: 

• powitania i pożegnania 

• pytanie o samopoczucie 

• pytanie o wiek, cenę, numer telefonu  

•  nazwy kolorów 

•  nazwy niektórych przedmiotów 

• pytanie o imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania 

• udzielanie podstawowych informacji o sobie 

• określanie położenia miast 

• określanie pochodzenia innych osób 

•  zainteresowania i aktywności w czasie wolnym 

•  potwierdzanie i zaprzeczanie 

•  wyrażanie upodobań 

•  wyrażanie opinii na temat sposobów spędzania wolnego czasu 

•  życie rodzinne (członkowie rodziny) 

•  określanie i nazywanie pokrewieństwa 

•  udzielanie informacji o własnej rodzinie 

•  przedstawianie innych osób i ich rodzin 

•  wyrażanie żalu  

•  nazwy zwierząt domowych 

•  opisywanie charakteru i wyglądu innych osób 

•  wyrażanie opinii na temat osób i miejsc 

•  określanie miejsca spotkania 

•  szkoła 

•  przedmioty szkolne 

•  przybory szkolne 

•  określanie upodobań dotyczących przedmiotów szkolnych 

•  nazwy artykułów spożywczych, posiłków i potraw 

•  sformułowania związane z zamawianiem potraw w barze szybkiej obsługi 

• nazwy części garderoby 

• opisywanie wyglądu i stroju innych osób 

•  wyrażanie preferencji i upodobań dotyczących ubioru 

•  argumentowanie w czasie dyskusji 

2. Ćwiczył umiejętność: 

• prowadzenia dialogów, w tym rozmów telefonicznych 

• uzyskiwania i udzielania informacji - wywiad 

• relacjonowania 

• pisania planu lekcji, krótkiej notatki o szkole 

• prezentowania jadłospisu 

• składania zamówienia w restauracji 

• chronologicznego porządkowania czynności 

• wyrażania prośby, polecenia 

• wyrażania aprobaty i dezaprobaty 

• składania życzeń 



• opowiadania o zainteresowaniach, codziennych czynnościach, nawykach 

żywieniowych, sposobie spędzania wolnego czasu 

3. Kształcił umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów: 

• prosty tekst czytany 

• prosty tekst słuchany 

• dialog 

• plan lekcji 

• świadectwo szkolne 

• ogłoszenie internetowe 

• wywiad 

• ankieta 

• karta dań 

• przepisy 

• cennik 

• wąż literowy 

• komiks 

4. Zdobywał podstawowe informacje dotyczące Niemiec. 

5. Ćwiczył umiejętność posługiwania się następującymi strukturami 

gramatycznymi: 

• forma grzecznościowa czasowników 

•  forma möcht- 

•  liczba mnoga rzeczowników 

•  liczebniki główne 

•  odmiana czasowników finden,  unterrichten i mögen 

•  odmiana czasowników sein i haben  

•  odmiana czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej 

•  odmiana przymiotników po rodzajniku określonym w mianowniku i bierniku 

•  odmiana rzeczowników: mianownik i biernik 

•  określanie kierunku (wohin?) 

•  określanie miejsca (wo?) 

•  opuszczanie rodzajników 

•  partykuły zu i sehr z przymiotnikiem 

•  przeczenie kein 

•  przeczenie nicht 

•  przyimki wymagające użycia celownika lub biernika 

•  przymiotniki  

•  rodzaj rzeczowników 

•  rzeczowniki złożone 

•  szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym 

•  wyrażanie przynależności (zaimki dzierżawcze, konstrukcja z von) 

•  zaimki osobowe  

•  zaimki wskazujące der, die, das 

• zdanie pytające (pytania ogólne i szczegółowe) 

 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane 

będą cztery sprawności językowe: 

• czytanie ze zrozumieniem, 

• rozumienie ze słuchu, 

• mówienie, 

• pisanie. 



Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem 

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. 

Ocena celująca:  

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry,  

 bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe i 

nawet jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane 

słownictwo, radzi sobie ze zrozumieniem tekstów w oparciu o kontekst 

sytuacyjny i umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo- skutkowych. 

Ocena bardzo dobra:  

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, 

pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie); 

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i 

informacyjnych; 

 swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów. 

Ocena dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, e-

mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, ); 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach 

użytkowych i informacyjnych; 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów. 

Ocena dostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, 

e-mail,  pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika,); 

 znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach 

użytkowych i informacyjnych; 

 rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów. 



Ocena dopuszczająca: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail,  

pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta 

turystyczna); 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i 

informacyjnym; 

 rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów. 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

– rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail,  

pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie, zapiski z pamiętnika, oferta 

turystyczna,); 

– sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście 

użytkowym i informacyjnym; 

– z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych czytanych tekstów. 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma możliwość kilkukrotnego przeczytania tekstu. 

 

2.  Sprawność rozumienia ze słuchu polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności 

rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w 

którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji.  

 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz 

właściwą), 

 zadania typu prawda / fałsz, 

 uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji, 

 łączenie informacji w oparciu o wysłuchany tekst, 

 odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w 

tekście, 



 przyporządkowanie obrazków do wysłuchanego tekstu, 

 ustalenie kolejności fragmentów tekstu, 

 rysowanie na podstawie wysłuchanego tekstu, 

 streszczanie w języku polskim treści wysłuchanego tekstu, 

 streszczanie w języku niemieckim treści wysłuchanego tekstu. 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu 

Ocena celująca:  

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 

 bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne oraz, nawet 

jeśli występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, 

radzi sobie ze zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i 

umiejętność wysnuwania wniosków przyczynowo -skutkowych. 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez 

różne osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur 

gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można 

domyślić się z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w 

różnych warunkach odbioru; 

 sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 

 w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych 

przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i 

struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu; 



 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych 

przez różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i 

struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane 

przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i 

struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można się domyślić z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane 

przez różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i 



struktur gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w 

tym intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru;  

 wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w wypowiedziach i 

dialogach; 

 rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim. 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. 

3. Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. Wynika 

to z faktu, że ogólnym celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu umożliwiającym w 

miarę sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach życia codziennego. 

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji; 

 relacjonowanie wydarzeń; 

 negocjowanie z partnerem dogodnego dla Ciebie rozwiązania danego problemu; 

 opisywanie zdjęcia; 

 odgrywanie ról; 

 wyrażanie przypuszczenia;  

 udzielanie rad; 

 tworzenie dialogów; 

 wyrażanie opinii na dany temat;  

 prezentacja pracy projektowej na forum klasy; 

 streszczanie przeczytanego tekstu; 

 opowiadanie (np. nawyki żywieniowe) 

Kryteria oceny sprawności mówienia 

Ocena celująca 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 



– tworzy wypowiedzi wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe 

bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, biegła 

znajomość struktur gramatycznych). 

Ocena bardzo dobra 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

 tworzy wypowiedź, która zawiera bogate słownictwo i frazeologię, 

pozwalające na przekazanie wszystkich wymaganych informacji; 

 samodzielnie tworzy płynną wypowiedź; 

 w zakresie poprawności gramatycznej tworzy wypowiedź zawierającą 

sporadyczne błędy, które nie zakłócają w żaden sposób komunikacji; 

 pod względem fonetycznym tworzy wypowiedź całkowicie poprawną, bez 

błędów w wymowie i intonacji; 

 współtworzy niczym nie zakłóconą komunikację. 

Ocena dobra 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur 

językowych, zawierającą wyrażenia odpowiednie do przekazania większości 

wymaganych informacji;  

– tworzy płynną wypowiedź przy pewnej pomocy nauczyciela; 

– tworzy wypowiedź zawierającą nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter 

pomyłek i nie występują systematycznie; 

– tworzy wypowiedź w dużej mierze poprawną fonetycznie i intonacyjnie, zawierającą 

nieliczne usterki; 

– współtworzy komunikację z drobnymi usterkami. 

Ocena dostateczna 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje podstawowy poziom znajomości słownictwa i 

struktur językowych oraz niektóre, odpowiednie wyrażenia pozwalające na 

przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji; 

– tworzy wypowiedź płynną w znacznej części, poszerzenie jej wymaga pomocy 

nauczyciela; 



– tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne o charakterze przeoczeń, 

świadczące o niepełnym opanowaniu niektórych struktur;  

– tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym pomimo błędów w 

wymowie niektórych wyrazów i w intonacji; 

– pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi współtworzy 

komunikację w podstawowym zakresie. 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź zawierającą ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe 

pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji;  

– tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy 

nauczyciela; 

– tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość 

niektórych struktur; 

– tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym w ograniczonym zakresie; 

– współtworzy komunikację w wąskim zakresie. 

Ocena niedostateczna 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje bardzo ograniczona znajomość słownictwa i 

nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona 

wystarczającej liczby wymaganych informacji; 

– mimo pomocy nauczyciela nie tworzy płynnej wypowiedzi; 

– tworzy wypowiedź zawierającą liczne, rażące błędy gramatyczne różnego typu; 

– tworzy wypowiedź niezrozumiałą pod względem fonetycznym; 

– nie współtworzy komunikacji: pytania nie są zrozumiałe, a odpowiedzi są nie na temat. 

 

4.  Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami. Jest systematycznie 

rozwijana podczas całego procesu nauczania języka i uwzględnia różne formy tekstów 

użytkowych. 

Sprawność pisania jest sprawdzana za pomocą następujących technik: 

 tworzenie wybranych form użytkowych (list, e-mail, pocztówka, zaproszenie); 



 tworzenie swobodnej wypowiedzi pisemnej na zadany temat (miejsce, do którego 

chciałabyś / chciałbyś pojechać w czasie wakacji); 

 tworzenie / uzupełnianie dialogu dotyczącego konkretnej sytuacji; 

 opisywanie ilustracji; 

 podpisywanie zdjęć; 

 sporządzanie notatki; 

 udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania; 

 przekształcanie zdań; 

 uzupełnianie zdań, tabeli, krzyżówki; 

 układanie zdań z podanego słownictwa; 

 przygotowywanie prac projektowych (np. ilustrowanej prezentacji, plakatu). 

Kryteria oceny sprawności pisania 

Ocena celująca 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– tworzy wypowiedź pisemną spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które wyróżniają się w jednym lub kilku zakresach (np. 

wyjątkowe bogactwo leksyki, inwencja stylistyczna, biegła znajomość struktur 

gramatycznych). 

Ocena bardzo dobra 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– bezbłędnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– tworzy wypowiedzi pisemne bogate pod względem treści (słownictwo, struktury 

gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne;  

– tworzy wypowiedzi pisemne poprawne językowo, w których sporadycznie występują 

błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w 

pisowni nie zmieniające lub nie zniekształcające znaczenia wyrazu. 

Ocena dobra 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 



– samodzielnie z niewielkimi uchybieniami wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach 

(pisanie odtwórcze); 

– tworzy proste wypowiedzi pisemne, wykorzystując większość poznanych środków 

językowych; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne 

i ortograficzne i w nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie treści.  

Ocena dostateczna 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie 

odtwórcze); 

– tworzy wypowiedzi pisemne, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało 

urozmaicone struktury gramatyczne; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które czasami cechują dość liczne usterki ortograficzne i 

gramatyczne oraz niewłaściwy dobór słów, co częściowo zakłóca komunikację i 

świadczy o niepełnym opanowaniu struktur. 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– w sposób niepełny realizuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są 

chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo 

mało urozmaicone struktury gramatyczne; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które charakteryzują się niewłaściwym doborem słów, 

licznymi usterkami ortograficznymi i gramatycznymi, co w dość znacznym stopniu 

zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur. 

Ocena niedostateczna 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać poleceń 

zawartych w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur 

językowych i gramatycznych z trudem tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi 

pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w 

większości przypadków nie na temat; 



– nie opanował umiejętności budowania prostych zdań, popełnia błędy stylistyczne, 

liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, które w znacznym 

stopniu zakłócają komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur. 

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysgrafią bądź 

dysleksją. 

W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, dysgrafii i dysortografii obowiązują 

podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań 

dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią lub dysortografią  

powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich 

praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.  Ponadto ma on prawo do 

kilkukrotnego wysłuchania bądź  przeczytania tekstu. 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

z języka niemieckiego dla klasy  8 

do podręcznika Magnet smart 2 

   

 

 

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego uczeń będzie: 

1. Poznawał słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: 

- powitania i pożegnania 

- pytanie o samopoczucie 

- podawanie danych kontaktowych 

- wyrażanie upodobań 

- wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, aprobaty i dezaprobaty 

- wyrażanie opinii i pytanie o nią 

- określanie miejsca spotkania 

- składanie zamówienia 

- nazwy artykułów spożywczych 

- nazwy sklepów 

- określanie ilości, wagi i objętości 

- wydawanie poleceń 

- określanie czasu zegarowego 

- określanie pory dnia 

- opisywanie czynności dnia codziennego 

- nazwy typów budownictwa 

- nazwy pomieszczeń w domu 

- nazwy mebli i sprzętów domowych 

- określanie położenia pomieszczeń, mebli i sprzętów 

- informowanie o wydarzeniach z przeszłości 

- wydawanie poleceń 

- nazwy dyscyplin sportowych 

- nazwy sprzętu sportowego 

- informowanie o swoich umiejętnościach i pytanie o umiejętności innych osób 



- wyrażanie chęci lub konieczności wykonania określonej czynności 

- przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

- zapraszanie na urodziny, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia 

- składanie i przyjmowanie życzeń urodzinowych  

- nazywanie środków transportu 

- pytanie o drogę i udzielanie wskazówek dotyczących drogi 

- relacjonowanie przebiegu wydarzeń 

- opisywanie pogody 

- nazywanie pór roku 

- nazywanie krajobrazów i celów urlopowych 

- wyrażanie uczuć 

- pisanie e-maila 

- nazwy części ciała 

- nazwy dolegliwości i niektórych chorób 

- nazwy lekarstw 

- określanie przyczyn dolegliwości 

 

2. Ćwiczył umiejętność: 

• prowadzenia dialogów, w tym rozmów telefonicznych 

• uzyskiwania i udzielania informacji - wywiad 

• relacjonowania o przeszłości 

• pisania krótkiej notatki o sporcie, zdrowym stylu życia 

• informowania o dolegliwościach 

• tworzenia listy zakupów 

• chronologicznego porządkowania czynności 

• wyrażania prośby, polecenia 

• wyrażania aprobaty i dezaprobaty 

• składania życzeń 

• wyrażania życzeń 

• podawania godziny 

• opowiadania o zainteresowaniach, codziennych czynnościach, nawykach 

 żywieniowych, sposobie spędzania wolnego czasu, umiejętnościach 

 

3. Kształcił umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów: 

• prosty tekst czytany 

• prosty tekst słuchany 

• dialog 

• recepta 

• relacja o przeszłości 

• lista zakupów 

• opis pomieszczeń 

• ogłoszenie internetowe 

• wywiad 

• ankieta 

• opis dnia 

• przepisy 

• formularz 

• komiks 

 

4. Zdobywał podstawowe informacje dotyczące Niemiec. 



5. Ćwiczył umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi: 

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne rozdzielnie złożone, tworzące 

formy czasu perfekt z sein) 

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i rozdzielnie złożone tworzące formy czasu 

Perfekt z haben) 

- czas przeszły Präteritum (czasownik sein) 

- czasowniki modalne (sollen, können, wollen, dürfen, müssen) 

- czasowniki rozdzielnie złożone 

- liczebniki porządkowe 

- odmiana czasowników 

- odmiana rzeczowników 

- odmiana zaimków dzierżawczych i przeczenia kein 

- przyimek in z rzeczownikiem w bierniku lub celowniku 

- przyimki lokalne 

- szyk zdania  

- tryb rozkazujący 

- wyrażenie zum + rzeczownik odczasownikowy 

- zaimek nieokreślony man 

- zaimki dzierżawcze i osobowe w formie celownika 

- zaimki osobowe 

- zdania podrzędnie złożone z weil i z wenn 

 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą 

cztery sprawności językowe: 

• czytanie ze zrozumieniem, 

• rozumienie ze słuchu, 

• mówienie, 

• pisanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie 

pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania. 

Zakres 

wiedzy i 

umiejętności 

Poziomy 

wymagań 

edukacyjnych 

Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych 
(stopień realizacji wymagań: niski / podstawowy) 

Ponadpodstawowy poziom wymagań 

edukacyjnych 
(stopień realizacji wymagań: średni / wysoki) 

Wiedza 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- zna niewielką liczbę 

podstawowych słówek i 

wyrażeń z wymienionych 

zakresów tematycznych,  

- zna tylko podstawowe 

reguły gramatyczne, 

- w wymowie i w piśmie 

popełnia liczne błędy, co 

znacznie utrudnia 

komunikację 

- zadania leksykalno-

gramatyczne wykonuje 

powoli i/lub z pomocą innych 

osób 

Uczeń: 

- zna bardzo podstawowe 

słownictwo i wyrażenia z 

wymienionych zakresów 

tematycznych, 

-  popełnia dość liczne błędy 

w ich wymowie i zapisie 

- zna znaczną część 

podstawowych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

jednak z trudem je potrafi 

wykorzystać w komunikacji 

- zadania leksykalno-

gramatyczne wykonuje 

powoli, ale samodzielnie 

Uczeń: 

- zna większość  

wprowadzonego  

słownictwa i wyrażeń i z 

reguły poprawnie je 

wymawia oraz zapisuje 

- zna prawie wszystkie 

struktury gramatyczno-

leksykalne i często 

używa ich w komunikacji 

- zadania wykonuje 

samodzielnie z 

nielicznymi usterkami 

Uczeń: 

- zna prawie wszystkie 

wprowadzone słówka i 

wyrażenia z 

wymienionych 

zakresów 

tematycznych, 

bezbłędnie je wymawia 

i zapisuje 

- zna wszystkie 

struktury gramatyczno-

leksykalne i nie 

popełnia błędów w 

zadaniach i z łatwością 

stosuje je w 

komunikacji 

Umiejętności  

 
1. receptywne 

(słuchanie/czytanie) 

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- z reguły rozumie polecenia 

nauczyciela i teksty 

odsłuchowe (globalnie), oraz 

potrafi wykonać poprawnie 

niektóre zadania na 

rozumienie ze słuchu, jeśli 

Uczeń: 

- rozumie prawie wszystkie 

polecenia nauczyciela i 

teksty odsłuchowe 

(globalnie), 

potrafi wykonać większość 

zadań na rozumienie ze 

Uczeń: 

- rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela i 

wykonuje większość 

zadań na rozumienie ze 

słuchu, potrafi także 

zrozumieć informacje 

Uczeń: 

- rozumie polecenia 

nauczyciela oraz potrafi 

z prezentowanych 

tekstów zrozumieć i 

wyselekcjonować 

wszystkie potrzebne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. produktywne 

(mówienie/pisanie) 
 

 

 

prezentowane teksty są dobrej 

jakości i zawierają 

jednoznaczne informacje oraz  

są powtarzane kilkakrotnie  

- potrafi zrozumieć ogólnie 

bardzo proste teksty pisane, 

jeśli zawierają wszystkie 

znane mu słownictwo i 

struktury 

 

 

- potrafi z pomocą rozmówcy 

odpowiedzieć na pytania o 

swoje dane osobowe, rodzinę, 

czynności dnia codziennego, 

wypowiedzieć proste 

życzenie lub zadać pytanie na 

tematy codzienne dotyczące 

go osobiście, z trudnością 

nawiązuje komunikację z 

powodu błędnej wymowy i  

intonacji oraz nieznajomości 

struktur gramatycznych 

- potrafi napisać bardzo 

proste, wcześniej poznane 

zdania i wyrażenia, z 

trudnością tworzy 

kilkuwyrazowe teksty, jednak 

zawierają one sporo błędów 

ortograficznych, 

gramatycznych i 

składniowych, co znacznie 

słuchu, jeśli może 

kilkakrotnie odsłuchać 

teksty, a materiał jest powoli 

prezentowany 

- rozumie ogólnie proste 

teksty pisane w zakresie 

znanych mu tematów i 

struktur, a także niektóre 

informacje szczegółowe  

 

 

- potrafi odpowiedzieć na 

pytania dotyczące go 

osobiście oraz z niewielką 

pomocą krótko opowiedzieć 

o sobie i zadać proste 

pytanie rozmówcy na 

tematy dotyczące życia 

codziennego, komunikację 

zakłócają dość liczne błędy 

w wymowie, intonacji lub w 

strukturach gramatycznych 

- potrafi napisać według 

wzoru krótkie, 

kilkuwyrazowe teksty, które 

zawierają wprawdzie liczne 

błędy, ale  są dość 

komunikatywne 

szczegółowe zawarte w 

tekście  

- czyta ze zrozumieniem 

większość tekstów na 

poznane tematy, potrafi 

podać ogólny sens tekstu 

i większość informacji 

szczegółowych 

         

 

 

- potrafi w prosty sposób 

wypowiedzieć się i 

zareagować na większość 

poznanych tematów 

dotyczących osób i 

czynności życia 

codziennego, wyrazić 

prostymi środkami swoje 

upodobania i opinie, 

komunikacji nie 

zakłócają nieliczne błędy 

wymowy lub intonacji 

- potrafi napisać według 

wzoru oraz często 

samodzielnie zdania oraz   

kilkuzdaniowe teksty, 

stosując poznane 

słownictwo i struktury, 

nieliczne usterki nie 

ograniczają 

komunikatywności 

informacje, nie ma 

większych problemów 

z wykonaniem zadań 

odsłuchowych 

- rozumie globalnie i 

szczegółowo prawie 

wszystkie teksty pisane, 

potrafi wykonać 

wszystkie zadania 

związane z tekstem  

          

- wypowiada się i 

reaguje dość 

swobodnie, prostymi 

strukturami na prawie 

wszystkie poznane 

tematy  

z życia codziennego 

dotyczące jego samego 

i innych osób, wyraża 

w prosty sposób 

preferencje, upodobania 

i opinie swoje i innych 

osób 

- samodzielnie lub 

według wzoru tworzy 

kilkuzdaniowe teksty 

pisane, stosując 

urozmaicone 

słownictwo i poznane  

struktury  



utrudnia ich 

komunikatywność 

tekstów 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i 

wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i 

poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

 

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysgrafią bądź dysleksją. 

W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, dysgrafii i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich 

uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią lub dysortografią  powinien znać teoretyczne 

zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.  Ponadto ma on prawo 

do kilkukrotnego wysłuchania bądź  przeczytania tekstu. 

 

 

mgr Karolina Serafin 

mgr Anna Najsarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


