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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO)  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W KLASIE VIII 
 

 

 

 

Nauczyciel: Katarzyna Polak-Koleśnik 

 

 

1. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW  

 

• odpowiedź ustna 

• prace klasowe  

• testy 

• kartkówki 

• aktywność 

• zadania domowe (prace pisemne i projekty) 

• prace przesłane przez pocztę służbową oraz umieszczone na platformach edukacyjnych 

 

2. NARZĘDZIA POMIARU 

 

- prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, wpisane kolorem 

czerwonym) – 45 min 

- kartkówki (z 3 ostatnich lekcji, również online, mogą być niezapowiedziane, wpisane kolorem zielonym) – do 15 min 

- test diagnostyczny (diagnoza), (wartość procentowa i sugerowana ocena wpisana kolorem fioletowym, nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu) - 

do 90 min 

- testy różnego typu (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, otwarte, 

zamknięte, wyboru, problemowe, wpisane kolorem czerwonym) – do 90 min 

- zadania domowe (prace pisemne i projekty) 
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- testy ćwiczeniowe: testy próbne, półroczne, roczne (sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przed sprawdzianem ósmoklasisty, wpisane 

kolorem zielonym) – do 90 min 

- wypowiedzi ustne (z 3 ostatnich lekcji, na forum i podczas pracy w grupach) 

- prace przesłane przez pocztę służbową oraz umieszczone na platformach edukacyjnych o charakterze wskazanym przez nauczyciela 

- inne formy aktywności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych 

 

Uwagi 

• Prace kontrolne są obowiązkowe.  

• Uczeń ma obowiązek poprawy pracy kontrolnej, jeśli otrzymał z niej ocenę niedostateczną. Poprawa ocen z pracy odbywa się w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń piszę poprawę pracy kontrolnej tylko raz. Otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika obok 

oceny pierwotnej. Jeśli jest to ocena niedostateczna, to wpisana nie będzie, ale fakt braku poprawy będzie odnotowany skrótem b.p. 

• W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania kartkówki czy pracy kontrolnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, musi napisać 

pracę drugi raz, a uwaga n/t ściągania zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym 

• Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji trzy razy w ciągu semestru. Nieprzygotowanie może dotyczyć braku zeszytu, zadania 

domowego, podręcznika i przyborów koniecznych do zajęć. Oznaczone jest w dzienniku elektronicznym znakiem [-]. W przypadku 

wykorzystania limitu trzech nieprzygotowań, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej). Nauczyciel może 

sprawdzać wiadomości po upływie 3 dni od powrotu do szkoły.  

 

3. KRYTERIA OCEN 

 

Prace pisemne są ocenianie za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych: 

• celujący (6)-   100% i rozwiązane zadanie dodatkowe, którego zakres nie wykracza poza program nauczania 

• bardzo dobry (5)-  90% - 100%  

• dobry (4)-   75% - 90% 

• dostateczny (3)-  50% - 75% 

• dopuszczający (2)-  30% - 50% 

• niedostateczny (1)-  poniżej 30% 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne to oceny wynikające ze średniej ważonej.  

Kryteria przy wystawieniu oceny ważonej są zgodne z WZO. 
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4. NARZĘDZIA POMIARU I ICH WAGI 

 

• prace klasowe, testy różnego typu poza testami ćwiczeniowymi, uzyskanie wyróżnienia w konkursach stopnia co najmniej 

międzyszkolnego            waga 3 

• kartkówki (również online) oraz testy ćwiczeniowe        waga 2 

• odpowiedź ustna            waga 2 

• rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez nauczyciela    waga 2 

• realizacja projektów            waga 3 

• zadania domowe (w tym zadania rozwiązywane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej)  waga 1 

• aktywność w czasie lekcji- 3 znaki [+] dają ocenę 5       waga 1 

• prace przesyłane poprzez pocztę służbową w okresie trwania ograniczenia funkcjonowania szkoły  waga 1 

 

5. SEMESTRALNE I KOŃCOWOROCZNE OCENIANIE UCZNIÓW 

 

Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną ocenę.  

Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły - przed klasyfikacją.  

Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze.  

O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje 

informację rodzicom.  

W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

Ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) może być zmieniona tylko wg. zasad określonych w WZO.  

Szczegółowe zasady klasyfikacji okresowej i rocznej określone są również w WZO. 

Wystawianie oceny półrocznej i rocznej- oceny te są średnią ważoną według następującego schematu:  

 

1.61 – 2.60 – dopuszczający 

2.61 – 3.60 – dostateczny 

3.61 – 4.60 – dobry 

4.61 – 5.50 – bardzo dobry 

W>5.51 + dodatkowe wymogi na ocenę wynikające z WZO – celujący 
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6. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom podanym PZO ma dostosowane wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, poprzez np.:  

• dyslektycy mają czytaną treść zadań (jeśli o to poproszą),  

• osoby słabo widzące mają powiększoną czcionkę, jeśli standardowa wersja sprawdzianu jest dla nich nie czytelna,  

• uczniowie z zaburzeniami motoryki małej otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne (reszta uczniów wykonuje je samodzielnie), a podczas 

tworzenia wypowiedzi pisemnych lub rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu dopuszczalne jest wydłużenie czasu pracy;  

• z nadpobudliwością angażowani są do pomocy nauczycielowi (rozdają pomoce, rozwieszają plansze lub wykonują inne działania 

pozwalające im poruszać się podczas zajęć i nie zaburzać procesu dydaktycznego);  

• z upośledzeniem intelektualnym zajmują miejsca blisko nauczyciela, aby mógł on kontrolować postępy w pracy dziecka na lekcji i służyć 

uczniowi pomocą; nie wymaga się od nich głośnego wypowiadania się przed całą klasą; pracują na dostosowanych do ich możliwości 

kartach pracy, a zadania dla nich opracowywane są z uwzględnieniem technik wykorzystujących doświadczenia osobiste i bazujących na 

konkretach.  

• wybór formy odpowiedzi (pisemna, ustna) 

 

Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc kontynuować naukę w klasie programowo wyższej lub 

musi być zauważony postęp w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.  

W przypadku tych uczniów przy ustalaniu oceny nauczyciel może brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (zajęcia doskonalące).  

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wydanych przez 

poradnie psychologiczno- pedagogiczne, tworzony jest indywidualny program (dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia), gdy dziecku nie wystarcza wsparcie ze strony rodziny, rówieśników i nauczyciela, oraz wówczas, gdy 

uczeń wymaga dodatkowej pomocy nauczyciela i specjalistów, oraz modyfikacji treści programowych. 

 

7. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH- Informacja zwrotna 

 

Uczniowie są informowani bieżąco o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna dla ucznia i rodzica. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i 

jaką ocenę otrzymał.  

Każdorazowo po pracy klasowej i teście o wadze „4”( trwającym 45 minut) uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej, którą 

wkleja do zeszytu przedmiotowego. 
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O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń jest informowany na zasadach ogólnych WZO. 

W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą na bieżąco 

informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie w dzienniku Vulcan. 

Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na semestr otrzymuje uczeń i jego rodzice na zasadach ogólnych zawartych w WZO.  

Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, konsultacji indywidualnych, które odbywają się w terminach 

ustalonych przez dyrektora szkoły (wychowawcę). 

Rodzic ma prawo wglądu do poprawionych prac kontrolnych swoich dzieci na terenie szkoły w czasie dyżuru nauczyciela lub po ustaleniu 

terminu z nauczycielem.  

 

 

8. OGÓLNE KRYTERIA OCENY W ZAKRESIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: PODSTAWOWYCH I 

PONADPODSTAWOWYCH 

  

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 

 

Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych 

 

 

Wiedza 
(fonetyka, ortografia, środki 

językowe) 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

- 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 

- 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 

- zna większość 

słownictwa i wyrażeń i z 

reguły poprawnie je 

wymawia i zapisuje 

- zna wszystkie struktury 

gramatyczno-leksykalne i 

rzadko popełnia błędy w 

zadaniach 

- zna wszystkie 

wprowadzone słówka i 

wyrażenia, bezbłędnie je 

wymawia i zapisuje 

- zna wszystkie struktury 

gramatyczno-leksykalne i 

zadania wykonuje z reguły 

bezbłędnie 

Umiejętności  

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

- rozumie podstawowe - rozumie polecenia - rozumie wszystkie - rozumie wszystkie 
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1. receptywne 

(słuchanie/czytanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. produktywne 

(mówienie/pisanie) 
 

polecenia nauczyciela i 

bardzo proste i krótkie 

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 

nauczyciela  

- potrafi częściowo 

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 zakłócający-

mi ogólnego sensu 

wypowiedzi 

polecenia nauczyciela i 

poprawnie wykonuje 

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 

nie zakłócające 

komunikacji 

 

polecenia 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. 

 

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.2 
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- 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) 

 

 

Struktury gramatyczne podlegające ocenie 

 

Poniższe zestawienie struktur gramatycznych ma charakter orientacyjny. 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 
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- zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone, względne, 

- zaimek wzajemny einander 

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 

- rekcja przymiotnika 

Liczebnik 

- liczebniki główne, porządkowe, mnożna i nieokreślone, 

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

Przysłówek 

- przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi 

- regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków 

- przysłówki czasu i miejsca 

Partykuła 

- użycie partykuł, np. sehr, viel, immer 

Przyimek 

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

Czasownik 

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

- czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden 

- 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 
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- 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: podmiotowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, czasu, celu 

 

 

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 
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Zakresy tematyczne: 
człowiek (nawiązywanie 

kontaktu, informacje o osobach, 

upodobaniach, zainteresowaniach, 

ubiór, wygląd) 

życie prywatne ( pokrewieństwo, 

przyjaciele, czas wolny) 

edukacja (opis szkoły i 

pomieszczeń, klasa, nazywanie 

przedmiotów i przyborów 

szkolnych) 

żywienie (produkty spożywcze, 

preferencje, zasady zdrowego 

odżywiania się) 

Gramatyka: 

liczebniki główne, rodzajniki, 

odmiana czasownika, zaimki 

osobowe, zdanie oznajmujące i 

pytające, zaimki dzierżawcze, 

 odmiana rzeczownika, liczba 

mnoga rzeczownika, przeczenie, 

wyrażanie przynależności, 

przyimki lokalne, zaimki 

dzierżawcze i wskazujące  

 

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 wprowa-

dzonego  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 

- z reguły rozumie 

polecenia nauczyciela i 

teksty odsłuchowe 

(globalnie), oraz potrafi 

wykonać poprawnie 

niektóre zadania na 

rozumienie ze słuchu, jeśli 

prezentowane teksty są 

dobrej jakości i zawierają 

- rozumie prawie 

wszystkie polecenia 

nauczyciela i teksty 

odsłuchowe (globalnie), 

potrafi wykonać 

większość zadań na 

rozumienie ze słuchu, jeśli 

może kilkakrotnie 

odsłuchać teksty, a 

- rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela i 

wykonuje większość 

zadań na rozumienie ze 

słuchu, potrafi także 

zrozumieć informacje 

szczegółowe zawarte w 

tekście  

- czyta ze zrozumieniem 

- rozumie polecenia 

nauczyciela oraz potrafi z 

prezentowanych tekstów 

zrozumieć i wyselekcjo-

nować potrzebne 

informacje, nie ma 

większych problemów z 

wykonaniem zadań 

odsłuchowych 
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2. produktywne 

(mówienie/pisanie) 
 

 

 

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  into-

nacji oraz nieznajomości 

struktur gramatycznych 

 

- potrafi napisać bardzo 

proste, wcześniej poznane 

zdania i wyrażenia, z 

trudnością tworzy 

kilkuwyrazowe teksty, 

jednak zawierają one 

sporo błędów ortograficz-

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 

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 komunika-

- 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 urozmai-

cone słownictwo i poznane  

struktury  
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nych, gramatycznych i 

składniowych, co znacznie 

utrudnia ich 

komunikatywność 

tywności 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. 

 

 

9. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIACH 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

Osiągnięcia uczniów, uwagi oraz pochwały odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Vulcan.  

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów o wadze [4] 

Każdorazowo po pracy kontrolnej o wadze „4”( trwającym 45 minut) uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej, którą wkleja do 

zeszytu przedmiotowego. Prace kontrolne obejmujące materiał powyżej trzech jednostek lekcyjnych o wadze „4” , są przechowywane w szkole 

do końca każdego roku szkolnego. 

 

                                                                                                                                                                                      

 


