
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W
KLASIE VII

ocena celująca ocena bardzo dobra ocena dobra ocena dostateczna ocena dopuszczająca ocena niedostateczna

Uczeń:

- wykracza 

wiadomościami poza 

program,

- jest laureatem 

szkolnego,

regionalnego lub

ogólnopolskiego

konkursu języka

niemieckiego,

- operuje wiedzą

obejmującą cały 

program

nauczania w danej 

klasie,

- w semestrze nie

otrzymuje ocen

niedostatecznych z

przedmiotu,

- rozwija samodzielnie

swoje umiejętności

językowe (korzysta z

niemieckojęzycznych

źródeł internetowych,

wykonuje dodatkowe

zadania).

Uczeń:

- opanował w pełni zakres 

wiadomości i umiejętności

określonych programem 

nauczania w klasie VII,

- popełnia sporadycznie 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które zwykle

potrafi samodzielnie 

poprawić,

- bardzo dobrze rozumie

polecenia,

- bardzo dobrze rozumie

treść tekstu słuchanego,

- czyta płynnie, rozumie

treść czytanego tekstu,

zwraca uwagę na akcent

zdaniowy i wyrazowy,

- potrafi samodzielnie bez

pomocy nauczyciela

napisać krótki tekst

użytkowy,

- bardzo dobrze rozumie

wypowiedzi nauczyciela i

kolegów,

- w wypowiedzi ustnej

prezentuje bardzo dobre

opanowanie struktur

leksykalno-gramatycznych.

Uczeń:

- nie opanował w 

pełni wiadomości i 

umiejętności 

określonych 

programem  

nauczania w klasie VII,

- poprawnie stosuje 

zdobytą wiedzę do 

samodzielnego 

rozwiązywania zadań,

- popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie 

poprawić,

- dobrze rozumie

wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów,

- dobrze rozumie treść

tekstu słuchanego,

- w wypowiedzi ustnej

popełnia nieliczne 

błędy,

- dobrze rozumie treść

czytanego tekstu,

- samodzielnie tworzy

krótką wypowiedź

pisemną, popełniając

Uczeń:

- nie opanował w pełni

wiadomości i umiejętności

określonych programem 

nauczania w klasie VII

- rozwiązuje zadania

(czasami z pomocą

nauczyciela),

- popełnia sporo błędów 

leksykalno-gramatycznych,

które nie

zawsze potrafi 

samodzielnie poprawić,

- rozumie polecenia

nauczyciela,

- rozumie częściowo treść

tekstu słuchanego (po

kilkukrotnym

wysłuchaniu),

- w wypowiedzi ustnej

stosuje proste zdania,

często z pomocą

nauczyciela,

- czyta wolno, popełnia

liczne błędy i często ma

problem ze zrozumieniem

treści tekstu,

- w wypowiedzi pisemnej

popełnia błędy

gramatyczne, posługując

Uczeń:

- ma braki w 

opanowaniu

wiadomości i 

umiejętności

określonych 

programem

nauczania w klasie VII,

- popełnia liczne błędy

leksykalno-

gramatyczne, 

- zna ograniczoną 

liczbę  podstawowych 

słów,

- rozumie polecenia

nauczyciela i w bardzo 

ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania,

- odbiera tylko 

wcześniej poznane 

komunikaty,

- w tekście słuchanym

rozumie tylko 

pojedyncze słowa,

- w wypowiedzi ustnej

popełnia liczne błędy,

które znacznie 

zakłócają

komunikację, często

wypowiedź jest tylko

Uczeń:

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem nauczania 

w klasie VII,

- braki uniemożliwiają

dalsze zdobywanie

wiedzy,

- nie rozumie poleceń i

pytań nauczyciela,

- nie potrafi 

przekazywać

informacji zarówno w

formie pisemnej jak i

ustnej,

- nie opanował

podstawowych 

struktur leksykalno-

gramatycznych,

- nie potrafi 

skonstruować

wypowiedzi pisemnej,

- nie wykazuje 

żadnego 

zainteresowania

przedmiotem,

- nie wykazuje chęci

poprawy zdobytych z

przedmiotu ocen.



nieliczne błędy. się prostymi strukturami

gramatycznymi.

częściowo zrozumiała,

- czyta bardzo wolno,

artykułuje i akcentuje

podobnie jak w języku

polskim lub 

angielskim,

- odwzorowuje 

napisany

tekst, w większości 

używa nieprawidłowej 

pisowni i interpunkcji.

- nie umie poprawnie

budować prostych 

zdań,

- operuje bardzo 

ubogim słownictwem.

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną obejmują następujący zakres leksykalno-gramatyczny 

- uczeń zna powitania i pożegnania
- uczeń zna pytanie o samopoczucie
- uczeń zna przymiotniki, których używa się w odpowiedzi na pytanie o samopoczucie
- uczeń zna słownictwo związane z zawieraniem znajomości (pytanie o imię, wiek)
- uczeń zna formy czasowników w liczbie pojedynczej 
- uczeń zna funkcję przyimka in
- uczeń zna słownictwo związane z zawieraniem znajomości (miejsce zamieszkania, pochodzenie)
- uczeń zna liczby 13-20
- uczeń zna formy czasowników w liczbie pojedynczej
- uczeń rozumie przysłówek woher
- uczeń zna zaimki osobowe er/sie
- uczeń zna przyimek in
- uczeń zna nazwy wybranych państw i ich skrótowe oznaczenia
- uczeń zna niemiecki alfabet
- uczeń zna funkcje przyimków in i aus



- uczeń zna niektóre nazwy członków rodziny i określenie „przyjaciel”
- uczeń zna określenia używane przy podawaniu adresu internetowego
- uczeń zna określenia zainteresowań i hobby
- uczeń zna nazwy instrumentów muzycznych
- uczeń zna konstrukcję pytania o rozstrzygnięcie
- uczeń zna formy czasowników w liczbie pojedynczej
- uczeń zna nazwy aktywności w czasie wolnym
- uczeń zna określenia upodobań i funkcję przysłówka gern
- uczeń odmienia czasowniki regularne w liczbie pojedynczej
- uczeń zna funkcję spójnika oder
- uczeń zna nazwy różnych zainteresowań i hobby
- uczeń zna określenia upodobań
- uczeń zna funkcje spójników und, aber
- uczeń zna nazwy aktywności w czasie wolnym
- uczeń zna wyrażenia i zwroty charakterystyczne dla rozmowy telefonicznej
- uczeń zna określenia upodobań
- uczeń zna określenia cech charakteru
- uczeń zna nazwy dyscyplin sportowych i aktywności w wolnym czasie
- uczeń zna formy liczby mnogiej czasowników
- uczeń nazywa aktywności w czasie wolnym
- uczeń zna formy czasownika mögen w liczbie mnogiej
- uczeń zna szyk pytania o rozstrzygnięcie
- uczeń zna liczebniki 21-2000
- uczeń zna nazwy niektórych państw i języków
- uczeń zna funkcję zaimka man
- uczeń zna formy czasownika sprechen

Wymagania edukacyjne na ocenę roczną obejmują następujący zakres leksykalno-gramatyczny 

- uczeń zna nazwy pomieszczeń szkolnych
- uczeń rozumie funkcję rodzajników określonych
- uczeń zna nazwy przedmiotów szkolnych
- uczeń zna określenia czasu
- uczeń zna formy czasownika haben
- uczeń zna funkcje przyimków von, bis, um, an
- uczeń zna szyk zdania oznajmującego



- uczeń zna nazwy przedmiotów i mebli w klasie
- uczeń rozumie kilka wyrażeń z języka lekcyjnego
- uczeń zna określenia pozytywnych i negatywnych opinii
- uczeń zna funkcję przyimka von
- uczeń zna męskie i żeńskie określenia nauczycieli przedmiotów szkolnych
- uczeń zna nazwy czynności wykonywanych na lekcjach
- uczeń zna formy czasowników z tematem kończącym się na -d, -t, -ch
- uczeń zna funkcję formy grzecznościowej Sie
- uczeń zna nazwy przyborów szkolnych
- uczeń zna podstawowe określenia kolorów
- uczeń rozumie funkcję rodzajników nieokreślonych
- uczeń rozumie funkcję przeczenia kein
- uczeń zna formy liczby mnogiej nazw przyborów szkolnych
- uczeń zna formę biernika rodzajników nieokreślonych i określonych oraz przeczenia kein
- uczeń zna przymiotniki określające cechy charakteru i wyrażające opinię
- uczeń zna zaimek pytający wer/wen i zaimki dzierżawcze sein, ihr
- uczeń zna język SMS-ów
- uczeń zna formy zaimków dzierżawczych sein, ihr w bierniku
- uczeń zna nazwy posiłków, produktów spożywczych i niektórych potraw
- uczeń zna formy czasownika essen
- uczeń zna formy mianownika i biernika zaimków dzierżawczych liczby mnogiej
- uczeń zna nazwy potraw
- uczeń zna formy rzeczownika w bierniku
- uczeń zna wyrażenie es gibt
- uczeń zna formę möchte
- uczeń zna nazwy potraw
- uczeń zna określenia związane z opiniowaniem potraw
- uczeń zna funkcje przysłówków określających częstotliwość
- uczeń zna formy stopnia wyższego i najwyższego wybranych przymiotników
- uczeń zna nazwy napojów
- uczeń zna określenia cen
- uczeń zna zwroty charakterystyczne dla zachowania w restauracji
- uczeń zna określenia szkolnych przekąsek

Informacje pochodzą ze strony wydawnictwa Klett Polska, wydawcy podręcznika Maximal 1 dla klasy 7. 



WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W KLASIE VIII

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną obejmują następujący zakres 
leksykalno-gramatyczny

Uczeń potrafi:

- nazwać zjawiska pogodowe

- nazwać pory roku

- wymienić nazwy miesięcy

- opisać pogodę

- powiedzieć, co robi w danej porze roku

- podać ulubiona porę roku

- wymienić nazwy świąt w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

- określić czas trwania świąt

- porównać nazwy ferii szkolnych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

- wymienić nazwy prezentów

- wymienić zwyczaje świąteczne

- powiedzieć, co robi w święta

- zapytać innych, co robią w święta

- powiedzieć, jak przygotowuje przyjęcie urodzinowe

-     powiedzieć, co robi w czasie przyjęcia urodzinowego

-     podać swoje ulubione zajęcia

- zapytać innych o zainteresowania

- nazwać możliwości spędzania wolnego czasu

- zapytać, co ktoś potrafi zrobić

- odmienić czasowniki modalne

- wymienić swoje powinności i obowiązki

- zareagować odmową na propozycję wspólnego wyjścia

- powiedzieć, komu i jak pomaga

- poprosić o pomoc

- odpowiedzieć odmownie na prośbę

- powiedzieć, kim chce zostać

- powiedzieć, co potrafi zrobić

- tworzyć żeńskie odpowiedniki nazw zawodów

- wymienić nazwy pomieszczeń w mieszkaniu

- nazwać meble i sprzęty domowe

- określić ustawienie mebli w pokoju

- zapytać o ustawienie mebli w pokoju



Wymagania edukacyjne na ocenę roczną obejmują następujący zakres 
leksykalno-gramatyczny

Uczeń potrafi:

- wymienić obiekty w mieście i na wsi

- nazwać typy budownictwa

- powiedzieć o swoim miejscu zamieszkania

- dowiedzieć się, jak mieszka inna osoba

- opisać swój pokój

- powiedzieć, dokąd idzie i co tam będzie robić

- tworzyć zdania współrzędnie złożone

- stosować czasowniki określające miejsce

- opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości

- tworzyć czas przeszły Perfekt

- zapytać rozmówcę o wydarzenia z przeszłości

- nazwać części ciała i dolegliwości oraz lekarzy specjalistów

- powiedzieć, jak daleko ma do szkoły

- powiedzieć, jaką drogą idzie

- powiedzieć, co robi po szkole

- zapytać o drogę

- opisać drogę

- nazwać środki lokomocji

- zapytać, jak dojechać do określonego miejsca

- poprosić o bilet

- dowiedzieć się o połączenia kolejowe

- nazwać szyldy i znaki drogowe

- zapytać o pozwolenie

- wymienić atrakcje Wiednia

- napisać pocztówkę z pozdrowieniami

Szczegółowe kryteria oceniania

Sprawności językowe:

A.   Rozumienie ze słuchu. 

W rozwijaniu tej sprawności językowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia 

globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz 
półotwartych, do których należą:

• rozpoznawanie słyszanych wyrazów

• rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu 

• rozpoznawanie głównej myśli/głównego tematu słuchanego tekstu
• zadania wielokrotnego wyboru

• zadania prawda/fałsz, tak/nie

• uzupełnianie luk w zdaniach lub tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu

  słuchanego

• eliminacja wyrazów, zwrotów lub informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście

• przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów
• uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst



• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu

• przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście
• przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy

• odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu

• znalezienie kolejności zdań, wypowiedzi lub wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu

• wykonanie piosenek na podstawie nagrania
• tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych

• przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu

• tworzenie notatek na podstawie słuchanego tekstu.

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu:

Ocena celująca:
Uczeń:

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe

  struktury leksykalno-gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków

  przyczynowo-skutkowych.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:

• bez trudu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo
  i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając

  błędów leksykalnych i gramatycznych
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach

• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na

  nie reaguje. 

Ocena dobra:
Uczeń:

• w znacznym stopniu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu
  słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby

• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, a

  drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,

  dialogach, komunikatach

• rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie

  reaguje.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie dużą część prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej, zawierającej znane mu

  słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne osoby

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie

  prawidłowo na nie reaguje; błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym
  stopniu komunikacji

• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,

  dialogach, komunikatach
• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku

  niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:

• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, zawierających



  słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny być mu znane 

• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często
  reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i leksykalne powodują nierzadko

  zakłócenie komunikacji

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,

  dialogach, komunikatach
• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku

  niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje.

Ocena niedostateczna:
Uczeń :

• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim,
  zawierających słownictwo i struktury gramatyczne mu znane, bądź nie rozumie ich wcale

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, lub nie rozumie

  ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale

• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,
  dialogach, komunikatach

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i

  nie reaguje na nie.

B.   Mówienie. 

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji języka 

niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów:

• udzielanie i uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytań oraz
  formułowanie odpowiedzi w formie dialogów, odgrywanie ról, prowadzenie ankiet i

  wywiadów

• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych

• opowiadanie o ulubionej porze roku, zwyczajach świątecznych, przyjęciu urodzinowym,
  lubianych i nielubianych zajęciach, obowiązkach, swoim miejscu zamieszkania,

  zdarzeniach z przeszłości, 

• opisywanie swojego pokoju, wydarzeń z życia klasy, drogi do szkoły, dolegliwości
• wyrażanie opinii na temat zainteresowań, mieszkania na wsi i w małym oraz dużym

  mieście, różnych pomieszczeń, 

• wyrażanie emocji, prośby lub propozycji czegoś, przeprosin
• przyznawanie racji

• pytanie o pozwolenie

• składanie życzeń

• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
• powtarzanie usłyszanych słów

• ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i

   zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów,
   zdań oraz fragmentów tekstów.

Kryteria oceny mówienia:

Ocena celująca:
Uczeń

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy objęte programem

  nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie

  tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie



  popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych

• swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa i
  poprawnych struktur gramatycznych

• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie tematycznym 

  oraz opisywać swój pokój, wydarzenia z życia klasy, drogę do szkoły na podstawie
  informacji prezentowanych w różnych formach

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu

  z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji
• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w

  wymowie i intonacji.

Ocena dobra:
Uczeń:

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy
  językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje myśli, zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych

  struktur gramatycznych
• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie tematycznym oraz

  opisywać swój pokój, wydarzenia z przeszłości, drogę do szkoły na podstawie informacji

  prezentowanych w różnych formach, a nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie

  wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji w sytuacji bezpośredniego 

kontaktu z rozmówcą, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają

  komunikacji
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w

  wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna:
Uczeń:

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych
  odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również

  nie do końca poprawnych 

• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje myśli, opinię na dany temat, choć widoczne są błędy
  leksykalne i gramatyczne 

• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu  

• potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej

  utrzymaniem i zakończeniem 
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do

  sytuacji

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak
  niezrozumienia wypowiedzi

• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym

  znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 
• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoją opinię

  na jakiś temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe

• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu  

• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy
  z jej utrzymaniem i zakończeniem 

• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych



  adekwatnie do sytuacji

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują
  niezrozumienie wypowiedzi

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:

• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi

• nie potrafi wyrażać swoich myśli, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego
  zasobu leksykalno-gramatycznego

• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu  

• nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 
• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji 

• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do

  sytuacji

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które
  uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.

C.   Sprawność czytania ze zrozumieniem

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań:
• zadania wielokrotnego wyboru 

• zadania prawda/fałsz, tak/nie

• odpowiedzi na pytania
• tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu

• ustalanie kolejności zdań w dialogach

• uzupełnianie fragmentów tekstu

• łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania
• łączenie ze sobą części tekstów

• ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujących liter

• wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter
• łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym

• łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym

• wykreślanie słowa, które nie pasuje do pozostałych
• identyfikacja w tekście słów kluczy

• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu

• dopasowanie ilustracji do tekstów

• ustalanie autora danej wypowiedzi 
• ilustrowanie treści tekstu

• pisemne streszczenie treści przeczytanego tekstu

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem:

Ocena celująca:
Uczeń:

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego

  oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli występują w nich struktury

  gramatyczno-leksykalne, wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:

• bez trudu rozumie proste teksty: list, e-mail, dialog, notatkę, ankietę, formularz, ogłoszenie,



  wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową, znaki informacyjne i drogowe

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra:
Uczeń:

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, jak: list, e-mail, dialog, notatka, ankieta,
  formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, znaki

  informacyjne i drogowe

• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów: list, e-mail, dialog, notatkę, ankietę,

  formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową, znaki

  informacyjne i drogowe

• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie nieliczne proste teksty, jak: list, e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz,

  ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, znaki informacyjne

  i drogowe

• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie rozumie prostych tekstów

• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

D. Pisanie. 

Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:  

• wypełnienie formularza, ankiety, tabeli

• formułowanie podpisów do obrazków 

• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
• układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

• uzupełnianie elementów dialogu

• układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków
• pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie

• uzupełnianie asocjogramów

• poprawne zapisywanie odgadniętych słów

• rozwiązywanie testów samooceny
• pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, e-maile, notatki, kartki z życzeniami, kartki

  pocztowe, wywiad, wypełnianie ankiety, formularza, opis

• adresowanie kartek pocztowych
• rozwiązywanie krzyżówek

• wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

Kryteria oceny sprawności pisania:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w programie

  nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujecie
  tematu.



Ocena bardzo dobra:
Uczeń:

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie

  zapisuje poznane słowa i wyrażenia

• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia 
• bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie

  tematycznym, notatki, listy, e-maile, życzenia, stosując urozmaicone słownictwo i struktury

  gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi wyczerpująco przedstawiać dialogi w formie pisemnej

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej

• tworzy wypowiedzi bezbłędne.

Ocena dobra:
Uczeń:

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje
   większość poznanych słów i wyrażeń

• poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie
  tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując dość urozmaicone słownictwo i

  struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie

  jakości wypowiedzi pisemnej.

Ocena dostateczna:
Uczeń:

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz

  w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń
• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie

  tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując proste słownictwo i struktury
  gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, choć charakteryzują się one częściowym

  brakiem płynności
• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i

  gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z

  niewystarczającego opanowania materiału. 

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu

  oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie

  uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

• odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny 
• ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych: notatek, listów i e-maili, stosuje

  przy tym ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to

  jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne 
• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie

  informacji w ograniczonym stopniu. 

Ocena niedostateczna:



Uczeń:

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie
  uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia 

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi 

pisać prostych wypowiedzi pisemnych
• próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie

  zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych  treści

• nie posiada umiejętności budowania prostych zdań
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym

• nieodpowiednio dobiera słownictwo

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 

Informacje pochodzą ze strony wydawnictwa  PWN Wydawnictwo Szkolne, wydawcy podręcznika Kompass

Team 2. 


