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I. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA 

Niniejsze Warunki i Sposoby Oceniania opracowane zostały na podstawie Programu nauczania 

języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej autorstwa Aleksandry 

Kubickiej w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, 

klasa VII- VIII, poziom II.2./A1), realizowanym z podręcznikiem Magnet smart Wydawnictwa 

LektorKlett i odwołują się do następujących dokumentów:  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.       

z 2017 r. poz. 60 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

Podręcznik „Magnet smart1” i „Magnet smart 2” przewidziany jest dla uczniów uczących się 

języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej.  

 

1. Zasady ogólne 

1.  Warunki i sposoby oceniania z języka niemieckiego są zgodne ze statutem obowiązującym         

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. 
2. Postępy w nauce są sprawdzane poprzez:   

a) odpowiedzi ustne (obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji); 

b) sprawdziany pisemne (30 lub 45 minutowe testy sprawdzające osiągnięcia uczniów po 

zakończeniu danego rozdziału oraz testy semestralne/diagnostyczne mające na celu sprawdzenie 

umiejętności językowej ucznia) są obowiązkowe;  

c) kartkówki (obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane; kartkówki 

ze słownictwa są zapowiadane), uczniowie nieobecni na zapowiadanej kartkówce piszą ją na 

następnej lekcji, uczniowie nieobecni na niezapowiedzianej kartkówce mogą być odpytani lub pisać 

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

d) czytanie i rozumienie tekstu (ocenia się poprawność wymowy i intonacji, płynność oraz 

poprawność tłumaczenia tekstu); 

e) prace pisemne (dialog, opis, e-mail, projekt, prezentacja multimedialna itp.; tu ocenia się 

poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną, kompozycję pracy oraz zgodność  treści        

z tematem pracy); 

f) prace domowe (oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryteriów wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej; zadanie domowe uczeń powinien umieć prawidłowo odczytać,                           

a samodzielność jego wykonania oraz znajomość materiału językowego, którego dotyczy może być 

sprawdzona poprzez dodatkowe pytania lub przykłady konstrukcji gramatycznych); 

g) praca na lekcji (5 plusów = bdb), uczeń może otrzymać ocenę traktowaną jako odpowiedź ustną, 

jeśli jest przygotowany do lekcji, wykazuje się wiedzą nawiązującą do 3 ostatnich lekcji i w sposób 

widoczny angażuje się w lekcję.  

3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny 

zgodnie z poniższą skalą procentową: 

   0% - 29% - ocena niedostateczna 

   30% - 49% - ocena dopuszczająca 

   50% - 74% - ocena dostateczna 

   75% - 89% - ocena dobra 

   90% - 98% - ocena bardzo dobra 

   99% - 100% - ocena celująca 
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4.  W ciągu każdego okresu uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji. Obejmują one 

brak podręcznika, zeszytu lub ćwiczeń oraz nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 

nieprzygotowanie odnotowane zostanie w dzienniku lekcyjnym jako uwaga negatywna 

(niewywiązywanie się z obowiązków). Uczniowie pracujący w parach mogą mieć tylko                    

1 podręcznik na ławce (wówczas nie trzeba zgłaszać np. za brak podręcznika). Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie na początku lekcji zaraz po sprawdzeniu obecności przez podniesienie ręki do  

góry. Zgłoszenie przez ucznia np. nie zwalnia go z pracy na lekcji. Jeśli uczeń nie pracuje na lekcji 

(nie wykonuje wszystkich zadań zgodnie z poleceniem nauczyciela, nie robi notatek, może 

otrzymać uwagę z zachowania).  

5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany 

do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 

6. Nieprzygotowanie do testu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub 

wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. 

7. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych oraz nieobecni 

na teście, sprawdzianie lub zapowiedzianych kartkówkach itp. zobowiązani są do napisania pracy 

kontrolnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku odmowy lub zlekceważenia 

terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania testu / sprawdzianu. Termin 

zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

9. Uczeń ma możliwość poprawy ocen bieżących w terminie wcześniej wyznaczonym przez 

nauczyciela, ale nie później niż do dwóch tygodni od otrzymania oceny. Z zaliczenia uczeń 

otrzymuje kolejną ocenę. 

10. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się 

zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych        i pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien 

być prowadzony systematycznie, a w przypadku nieobecności ucznia w szkole uzupełniony. Za 

zeszyt uczeń nie otrzymuje oceny.  

11. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, kartkówki i zadania domowe są obowiązkowe.         

W każdym okresie przewiduje się przynajmniej dwa sprawdziany i co najmniej jedną odpowiedź 

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

12. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu. 

13. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje waga ocen cząstkowych, uwzględniająca wiedzę           

i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania 

zadawanych prac w danym semestrze. Największą wagę przypisuje się ocenom ze sprawdzianów, 

w dalszej kolejności z odpowiedzi ustnych i kartkówek oraz pracy na lekcji, pracy projektowej itp.    

14. Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu 

ustalenia terminu i formy wyrównania braków. 

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami  

    w uczeniu się 

A) Szczegółowe kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: 

✓ Główną formą sprawdzania poziomu ich wiedzy i umiejętności są wypowiedzi ustne. Ze 

względu na trudności z prawidłową wymową, poprawnym czytaniem i pisaniem, 

wypowiedzi na ćwiczony temat ogranicza się do kilku krótkich zdań na dany temat, 

zmniejsza się ilość słówek do zapamiętania przy jednoczesnym wydłużeniu czasu na ich 

opanowanie. 
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✓ W pisemnych pracach sprawdzających ocenia się tylko merytoryczną wartość pracy. 

Poziom graficzny pracy nie wpływa na ocenę. Dopuszcza się pisanie drukowanymi literami 

w celu zwiększenia czytelności pisma (uczniowie z dysortografią). 

✓ W dłuższych wypowiedziach pisemnych mniejszy nacisk kładzie się na poprawność 

ortograficzną. Ocenę obniża się tylko w sytuacjach, gdy duża ilość błędów całkowicie 

zaburza zrozumienie wypowiedzi. 

✓ W miejsce dyktand pisanych ze słuchu stosuje się dyktanda z luką. Przy ich ocenie liczy się 

dwa błędy dyslektyka jako jeden. 

✓ Przy ocenie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się należy zwrócić szczególną 

uwagę na jego wysiłek włożony w opanowanie języka. 

B) Sposoby oceniania i wymagania stawiane uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

✓ Uczeń z dysgrafią - nie ocenia się pisma  

✓ Dysleksja: 

- indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do jego 

możliwości 

- w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych,  

- ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych, wydłużony czas 

pisania 

- umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu 

- egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych w domu 

- w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu zadań 

pisemnych 

✓ Innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni. 

Uczeń powinien pamiętać, że ostateczna ocena za sprawność mówienia i pisania jest wypadkową 

powyższych kryteriów, ale nauczyciel może niektórym kryteriom przypisać mniejszą lub większą 

wagę, zmieniając w ten sposób ich proporcjonalny wkład w ocenę. 

 

Dokładne metody pracy i sposoby oceniania zawarte są w indywidualnych dostosowaniach 

edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia z PPP. 

 

3. Ocenianie poszczególnych sprawności  

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie 

ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. 

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

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

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

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

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

dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. 

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

na poszczególne oceny:
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OCENA CELUJĄCA – POZIOM WYKRACZAJĄCY 

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 prawidłowo 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, sprawnie 

wyszukuje szczegółowe 

informacje, określa intencje 

autora tekstu, kontekst 

wypowiedzi. 

– uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate słownictwo i 

zróżnicowane struktury 

gramatyczne, wykraczające 

poza materiał nauczania, 

– nie popełnia błędów, które 

zakłócają komunikację, 

– swobodnie reaguje w 
określonych sytuacjach: stosuje 

właściwe formy 

grzecznościowe, dokładnie 

opisuje ludzi, przedmioty, 

miejsca i czynności, swobodnie 

opowiada o wydarzeniach życia 

codziennego, szczegółowo 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości, 

dokładnie opisuje swoje 

upodobania, wyraża swoje 

opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, 

– 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, 

wpis na forum internetowym, e-

mail, statystykę, 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: opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i 

czynności, opowiada o 

wydarzeniach życia 

codziennego, przedstawia fakty 

z teraźniejszości i przeszłości, 

opisuje swoje upodobania, 

wyraża swoje opinie i uczucia, 
przedstawia intencje i plany na 

przyszłość, 

– wypowiedzi pisemne są 

zgodne z tematem, bogate pod 

względem treści, spójne i 

logiczne, 

– wypowiedzi pisemne 

zawierają słownictwo i 

struktury gramatyczne 

wykraczające poza program 

nauczania i tylko sporadyczne 
błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu. 

 

– 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 oraz systematycznie 

odrabia wszystkie zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 99%–

100% punktów, 
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych celujących i bardzo 

dobrych, 

– dokonuje samooceny i 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie 

błędów, notatki), 

– współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych, 
– stosuje strategie komunikacyjne 

(np. domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu, rozumienie 

tekstu zawierającego nieznane słowa 

i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. opis, zastąpienie 

innym wyrazem) 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, 

– zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych. 
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OCENA BARDZO DOBRA – POZIOM DOPEŁNIAJĄCY 

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 

prawidłowo na nie reaguje, 

– rozumie teksty słuchane i 

pisane w około 90%, 

– na bazie wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu określa 

główną jego myśl, wyszukuje 

szczegółowe informacje, 

określa intencje autora tekstu, 

określa kontekst wypowiedzi. 

– uczeń wypowiada się 

swobodnie, stosując 

bogaty zasób słów 
i struktury gramatyczne 

zawarte w programie nauczania, 

– bardzo sporadycznie popełnia 

błędy, które nie zakłócają 

komunikacji, 

– potrafi nawiązać 

i podtrzymać rozmowę, 

– reaguje w określonych 

sytuacjach: stosuje formy 

grzecznościowe, opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i 
czynności, opowiada o 

wydarzeniach życia 

codziennego, przedstawia fakty 

z teraźniejszości i przeszłości, 

opisuje swoje upodobania, 

wyraża swoje opinie i uczucia, 

przedstawia intencje i plany na 

przyszłość, 

– wypowiedzi są płynne, 

– wypowiedzi są poprawne 

fonetycznie, bez błędów w 

wymowie i intonacji. 
 

 

– uczeń bez trudności redaguje 

dłuższe i krótsze teksty 

użytkowe, tj. wiadomość, opis, 
wpis na forum internetowym, e-

mail, statystykę, 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. 

– uczeń bezbłędnie stosuje 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 
nauczania, 

– stosuje w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych bogaty 

zasób słów zawarty w 

programie nauczania, 

– buduje spójne zdania. 

 

– uczeń opanował cały materiał 

objęty programem nauczania w danej 

klasie, 
– jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny oraz systematycznie 

odrabia zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 90%–

98% punktów, 

– uzyskał większość ocen 

cząstkowych bardzo dobrych, 

– dokonuje samooceny i 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie 
błędów, notatki), 

– współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych, 

– stosuje strategie komunikacyjne 

(np. domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu, rozumienie 

tekstu zawierającego nieznane słowa 

i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. opis, zastąpienie 

innym wyrazem) 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, 

– zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych. 
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OCENA DOBRA – POZIOM ROZSZERZONY 

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 prawidłowo na nie 

reaguje, 

– rozumie teksty słuchane i 
pisane w około 75%, 

– na bazie wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu określa 

główną jego myśl, wyszukuje 

większość informacji, określa 

intencje autora, określa kontekst 

większości wypowiedzi. 

– uczeń wypowiada się, 

stosując zasób słów 

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

– popełnia nieliczne 

błędy, które nie zakłócają 
komunikacji, 

– reaguje ustnie w prosty i 

zrozumiały sposób, w typowych 

sytuacjach,  

– wypowiedzi są płynne przy 

niewielkiej pomocy 

nauczyciela, 

– wypowiedzi są 

zgodne z tematem, 

– wypowiedzi są 

zasadniczo poprawne 
fonetycznie i intonacyjnie. 

 

– uczeń redaguje dłuższe i 

krótsze teksty użytkowe, tj. 

wiadomość, opis, wpis na forum 

internetowym, e-mail, stosując 

większość środków wyrazu 

charakterystycznych dla 

wymaganej formy wypowiedzi 
oraz z niewielkimi 

niedopatrzeniami, dobierając 

słownictwo pozwalające na 

przekaz większości informacji, 

– reaguje w formie prostego 

tekstu pisanego w typowych 

sytuacjach, 

– 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. 

– 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 oraz systematycznie 

odrabia zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 75%–

89% punktów, 
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych dobrych, 

– dokonuje samooceny i 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika), 

– współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych, 

– stosuje strategie komunikacyjne 
(np. domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu), 

– zna podstawowe informacje na 

temat krajów niemieckojęzycznych. 
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OCENA DOSTATECZNA –POZIOM PODSTAWOWY 

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 poprawnie 

na nie reaguje, 

– rozumie ze słuchu bardzo 

proste, krótkie wypowiedzi, 

artykułowane powoli i 

wyraźnie, 

– rozumie teksty słuchane i 

pisane w około 60%, 

– na bazie wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu określa 

główną jego myśl oraz 
wyszukuje dużą część 

informacji w prostych 

wypowiedziach. 

– uczeń wypowiada się, 

stosując pojedyncze słowa 

i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 

nauczania, 

– reaguje ustnie w prosty 

sposób w niektórych sytuacjach,  

– popełnia błędy świadczące o 

niepełnym opanowaniu struktur 

leksykalnych i gramatycznych, 

które czasami zakłócają 

komunikację, 

– wypowiedzi są w większości  

zgodne z tematem, 
– wypowiedzi są zrozumiałe 

pomimo błędów w wymowie 

niektórych wyrazów i w 

intonacji. 

– uczeń redaguje krótsze teksty 

użytkowe, tj. e-mail, krótki wpis 

na forum internetowym 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 

w większości zgodne z 

tematem, zawierają proste 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania oraz 

zawierają błędy gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne, 

które częściowo utrudniają 

zrozumienie tekstu, 

– wypowiedzi pisemne 

zawierają liczne powtórzenia 
leksyk. i mało urozmaicone 

struktury gram. oraz 

składniowe. 

– uczeń poprawnie 

stosuje tylko niektóre, proste 

struktury gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 

– stosuje niewielki zasób słów 

zawarty w programie nauczania, 

– buduje proste zdania, 

– sporadycznie buduje 

spójne zdania. 

 

– uczeń opanował materiał objęty 

programem nauczania w danej klasie 

na poziomie podstawowym, 
– w miarę systematycznie 

uczestniczy w zajęciach, ale nie 

zawsze odrabia 

zadania domowe, 

– z prac klasowych uzyskuje 50%–

74% punktów, 

– uzyskał większość ocen 

cząstkowych dostatecznych, 

– współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 
projektowych, 

– zna najważniejsze informacje na 

temat krajów niemieckojęzycznych. 
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA – POZIOM KONIECZNY 

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 nie zawsze 

prawidłowo na nie reaguje, 

– rozumie teksty słuchane i 

pisane w około 40%, 
– na bazie wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu wyszukuje 

tylko niektóre informacje w 

prostych wypowiedziach, 

– rozumie ogólny sens tylko 

niektórych tekstów słuchanych 

bądź pisanych. 

– uczeń wypowiada się, 

stosując pojedyncze słowa 

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

– popełnia liczne błędy 

świadczące o nieznajomości 
struktur leksykalnych i 

gramatycznych, które zakłócają 

komunikację, 

– wypowiedzi są 

niepoprawne fonetycznie. 

 

– uczeń w sposób bardzo 

uproszczony redaguje krótsze 

teksty użytkowe, 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 i zawierają ubogie 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania oraz 

zawierają liczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne i 
interpunkcyjne, które w 

znacznej mierze zakłócają 

zrozumienie tekstu. 

 

– 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 30%–

49% punktów, 

– uzyskał większość ocen 

cząstkowych, 

– zna tylko niektóre informacje na 

temat  krajów niemieckojęzycznych. 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA  

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 

CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA 
GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

AKTYWNOŚCI 

– uczeń nie rozumie poleceń 

i wypowiedzi nauczyciela 

formułowanych w języku 

niemieckim, 

– nie rozumie tekstów 

słuchanych i pisanych nawet w 

30%, 
– na bazie wysłuchanego / 

przeczytanego tekstu nie potrafi 

wyszukać potrzebnych 

informacji, 

– 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 nie opanował zasad 

redagowania tekstów 

użytkowych, wypowiedzi 

pisemne nie są zgodne z 

tematem i  nie zawierają 

podstawowego 

słownictwa i struktur 
gramatycznych zawartych 

w programie nauczania, 

– wypowiedzi pisemne 

zawierają liczne błędy 

– 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 

tematem. 

– 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 30% punktów, 

– uzyskał większość ocen 

cząstkowych niedostatecznych, 
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– nie rozumie ogólnego sensu 

prostych tekstów słuchanych 

bądź pisanych. 

 

 gramatyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne, które 

uniemożliwiają 

zrozumienie tekstu, 

– wypowiedzi są chaotyczne, 

niespójne 

– uczeń nie potrafi zbudować 

prostego zdania.  

 – nie opanował najbardziej 

podstawowych informacji na temat 

krajów niemieckojęzycznych. 
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4. Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.2 

- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia, 

emocje, umiejętności i zainteresowania); 

- miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczeń i wyposażenie domu, prace domowe) 

- edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, 

życie szkoły); 

- praca (np. popularne zawody, miejsce pracy) 

- życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, 

formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);  

- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne); 

- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze, korzystanie z usług);  

- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 

wycieczki); 

- kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);  

- zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

- świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz) 

 

5. Struktury gramatyczne  

Treści gramatyczne są podstawą skutecznej komunikacji. Poniższe zestawienie struktur 

gramatycznych ma charakter informacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji 

tych funkcji językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są 

niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie zaawansowania.   

Rodzajnik 

- rodzajniki (nieokreślony, określony) i ich stosowanie 

- stosowanie rzeczownika bez rodzajnika 

Rzeczownik 

- odmiana rzeczownika 

- tworzenie liczby mnogiej 

- rzeczowniki złożone, zdrobniałe, określające zawód i wykonawcę czynności 

- odmiana imion własnych 

- rzeczownik po określeniu miary i wagi 

Zaimek 

- zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone 

Przymiotnik 

- przymiotnik jako orzecznik i jako przydawka 

- regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika 

- przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata 

- przymiotnik z przedrostkiem -un 

Liczebnik 

- liczebniki główne i porządkowe 

- użycie liczebników w oznaczaniu miary i wagi, powierzchni i objętości 

Przysłówek 

- przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi 

- przysłówki czasu i miejsca 

Partykuła 

- użycie partykuł, np. sehr, viel, immer 

Przyimek 

- przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem lub z biernikiem  

Czasownik 

- formy czasowe czasownika (strona czynna): Präsens, Perfekt 

- formy Präteritum czasownika sein 

- czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden 
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- czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski 

- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 

- czasowniki zwrotne 

- czasowniki modalne w trybie oznajmującym  

- forma möcht- 

- tryb rozkazujący 

- bezokoliczniki z zu i bez zu  

- rekcja czasowników 

Składnia 

- zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące 

- szyk wyrazów: prosty, przestawny i szyk zdania podrzędnie złożonego 

- przeczenia: nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu 

- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami i bezspójnikowe 

- zdania podrzędnie złożone: dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, warunkowe 

 

6. Poziom A1 biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem    

„Magnet smart 1” w klasie VII szkoły podstawowej 

A) Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane w podręczniku Magnet smart 1                 

     i podlegające ocenie: 

- 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, radości, sympatii, zdziwienia  

- nazwy zwierząt domowych 

- opisywanie charakteru i wyglądu innych osób 

- wyrażanie opinii na temat osób i miejsc 

- określanie miejsca spotkania 

- składanie propozycji, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

- szkoła 

- przedmioty szkolne 

- przybory szkolne 

- formułowanie prośby, zgoda na spełnienie i odmowa spełnienia prośby 

- 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 
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B) Środki gramatyczne realizowane w podręczniku Magnet smart 1 i podlegające ocenie: 

- 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) 

 

 

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 
1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO  

 
Ocena celująca  

 

Uczeń: 

• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 

• wykracza wiadomościami poza program, 

• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, 

czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta z niemieckojęzycznych 

źródeł internetowych), 

• jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego. 

 

Ocena bardzo dobra  

 

Uczeń:  

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania         

w danej klasie, 

• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
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• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-

gramatycznych, 

• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent 

zdaniowy i wyrazowy, 

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.  

 

Ocena dobra  

 

Uczeń:  

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  

w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania 

zadań, 

• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 

• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.  

 

Ocena dostateczna 

 

Uczeń:  

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania            

w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela), 

• rozumie proste polecenia nauczyciela, 

• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 

• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 

• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 

• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi 

strukturami gramatycznymi.   

 

Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń:  

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej 

nauki, 

• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, 

• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego 

wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 

• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  

• odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

Ocena niedostateczna 

 

Uczeń:  

• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 

• nie potrafi przekazywać informacji, 

• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 

• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 

• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  
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• nie umie poprawnie budować prostych zdań, 

• operuje bardzo ubogim słownictwem, 

• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy 

zdobytych z przedmiotu ocen.  

 

 

2. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

 

Ocena celująca  

 

Uczeń:  

• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 

• wykracza wiadomościami poza program, 

• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, 

czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z niemieckojęzycznych 

źródeł internetowych), 

 

Ocena bardzo dobra  

 

Uczeń:  

• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-

gramatycznych, 

• czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę 

na akcent zdaniowy i wyrazowy, 

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy 

ortograficzne. 

 

 Ocena dobra  

 

Uczeń: 

• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 

• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.  

 

Ocena dostateczna 

 

Uczeń:  

• rozumie proste polecenia nauczyciela, 

• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 

• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 

• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 

• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje 

się prostymi strukturami gramatycznymi. 
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Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń:  

• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, 

• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego 

wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 

• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego, 

• odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, 

• wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym       

i czytanym. 

 

Ocena niedostateczna 

 

Uczeń: 

• nie potrafi przekazywać informacji, 

• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 

• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 

• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, 

• nie umie poprawnie budować prostych zdań, 

• operuje bardzo ubogim słownictwem, 

• pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 

 

 

 


