Przedmiotowe zasady oceniania
z języka niemieckiego
dla klasy 2 gimnazjum
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Cele nauczania:
I. Cele językowe
- skuteczne używanie języka niemieckiego w codziennych sytuacjach w mowie i w piśmie;
- rozwijanie strategii komunikacyjnych;
- rozumienie tekstu mówionego i pisanego.
II. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i poznawania kultury
- korzystanie z materiałów w języku niemieckim przy wykonywaniu grupowych projektów o
charakterze międzyprzedmiotowym;
- poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach niemieckojęzycznych.
III. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się
- wykształcenie częściowej samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i
materiałów źródłowych;
- rozumienie własnego procesu uczenia się;
- ocenianie własnych postępów i branie odpowiedzialności za własną naukę;
- współpracowanie z innymi w parach i grupach;
- wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi;
- samodzielne rozwiązywanie problemów i odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do
tych rozwiązań.

Oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi:
I) Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu,
przedstawienie scenki, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat.
* Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:
- płynność i skuteczność komunikacji
- poprawność fonetyczną (wymowę)
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego)
- poprawność gramatyczna
II) Odpowiedzi pisemne:
a) Kartkówki (niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji),
b)Sprawdziany (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone
powtórzeniem wiadomości)
c) Pracę pisemną domową (wypracowanie),
d) Sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym

e) inne prace pisemne (np. projekty, prace w parach i grupach)
* Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę:
- skuteczność komunikacyjną
- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego)
- poprawność gramatyczna
W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia,
uzupełnianie, sprawdzanie znajomości zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka
obcego na język ojczysty lub odwrotnie. Dodatkowym elementem oceny jest aktywność
ucznia.
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Kryteria oceniania kartkówek, sprawdzianów oraz klasówek
- 0%- 35%- ocena niedostateczna
- 36%- 49%- ocena dopuszczająca
- 50%- 74%- ocena dostateczna
- 75%- 90%- ocena dobra
- 91%- 100%- ocena bardzo dobra
- 100% + zadania dodatkowe- ocena celująca

KONTRAKT Z UCZNIAMI
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenianie jest
procesem planowanym, systematycznym i jawnym.
2. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne stopnie. Na lekcji organizacyjnej
nauczyciel przedstawia wymagania i kryteria ocen. Przedmiotowy system oceniania
jest do dyspozycji uczniów i rodziców.
3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Podstawą
oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia.
4. Oceny cząstkowe można uzyskać za: pracę domową, kartkówkę, test, pisanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie, aktywność na zajęciach, prace projektowe.
5. Prace klasowe są obowiązkowe.
6. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
7. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z ostatnich
trzech lekcji.
8. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace w terminie dwóch tygodni.
9. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzony test, zapoznaje się z jego wynikiem
i zgłasza ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela. Prace pozostają również do wglądu
dla rodziców i są przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny.
10. Uczeń nie obecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. W przypadku celowego uchylania się ucznia od napisania testu
nauczyciel ma prawo nakazania napisania pracy.
11. W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, a w szczególności dysleksją
nauczyciel może poprosić ucznia o udzielenie odpowiedzi ustnej z materiału
obejmującego pracę pisemną, chyba, że uczeń nie wyrazi takiej zgody. Wtedy praca
pisemna ucznia będzie oceniana jak praca ucznia z rozpoznaną dysleksją.
12. W czasie pisania testów i kartkówek uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy.
Jeśli uczeń ściąga , to natychmiast otrzymuje ocenę niedostateczną bez sprawdzania
pracy.
13. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, wypowiedzi
ustnej lub wypracowania. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie
ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
14. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i
pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
15. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach
lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku
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dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z
nauczycielem.
16. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole i
znajdującego się w trudnej sytuacji losowej w danej chwili.
17. Uczeń ma prawo do w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (jednego
bądź dwóch), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i
sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do
odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. (uczeń, który nie skorzystał z
przysługującego mu prawa w pierwszym semestrze nie ma prawa do większej liczby
nieprzygotowań w semestrze drugim)
18. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 17 uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
19. Uczeń aktywnie uczestniczący w lekcji może dostać „plusa”. Zgromadzenie czterech
„plusów” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
20. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych i
poprawy oceny na wyższą niż wynika to z ocen cząstkowych.
21. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, i nie ma żadnych ocen cząstkowych w
dzienniku lekcyjnym nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Dla takiego ucznia
przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
22. Propozycję oceny semestralnej nauczyciel wystawia na miesiąc przed radą
klasyfikacyjną. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen cząstkowych, obowiązują
wagi ocen takie jak w WZO. Propozycja oceny może ulec zmianie tzn. można ją
podwyższyć lub obniżyć. Pod uwagę brany jest również postęp ucznia i wkład pracy.
23. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr
roku szkolnego uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagane wiadomości i umiejętności z
pierwszego semestru do końca marca bieżącego roku szkolnego a termin poprawy
uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem.
24. Jeśli uczeń nie zgadza się z proponowaną mu oceną może złożyć wniosek o egzamin
sprawdzający do dyrekcji szkoły. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza
dyrektor.

Podstawą Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 2
gimnazjum oraz klasy 1 według kursu kontynuacyjnego jest program nauczania języka
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niemieckiego, realizowany w oparciu o podręcznik Magnet 2 (nr dopuszczenia: 98/2/2010).
Zgodnie z nim uczeń powinien:
1. poznawać słownictwo związane z następującymi tematami:
Zakupy:
- nazywanie rodzajów sklepów
- Określanie potrzeb
- Określanie ilości, wagi i objętości produktów
- Opisywanie miejscowości
Przebieg dnia:
- Określanie godziny
- Pory dnia i dni tygodnia
- Nazywanie czynności zwyczajowych
- Relacjonowanie przebiegu dnia
Mieszkanie:
- Nazywanie pomieszczeń w mieszkaniu
- Nazywanie wyposażenia mieszkania
- Określanie położenia sprzętów
Sport:
- dyscypliny sportowe
- Nazywanie sprzętu sportowego
- Dopasowywanie oferty sportowej do upodobań różnych osób
2. ćwiczyć umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych,
obejmujących:
A. rozumienie tekstu słuchanego, w ramach którego uczeń potrafi:
• zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie
• zrozumieć globalnie i selektywnie sens słuchanych tekstów: potrafi określić główną
myśl tekstu, zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, a także wyszukać
ważne dla siebie informacje oraz stwierdzić, która z podanych informacji jest
prawdziwa, a która fałszywa
• zrozumieć pytania, polecenia i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno
gramatyczny w ramach danego zakresu tematycznego
• rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia
• powtórzyć głoski, wyrazy i zdania według usłyszanego wzoru
B. mówienie, w ramach którego uczeń potrafi:
• udzielać i uzyskiwać informacje, dotyczące: zakupów, hobby i zainteresowań swoich i
innych osób, umiejętności swoich i innych, miejsca zamieszkania,
swojego pokoju i pokoju innych osób, zdarzeń z przeszłości
• opowiadać o: przebiegu dnia, zajęciach sportowych, dolegliwościach
lubianych i nielubianych zajęciach, swoim miejscu zamieszkania,
zdarzeniach z przeszłości,
• opisywać: swój pokój, wydarzenia z życia klasy,
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• opowiadać na podstawie notatki
• reagować odmownie lub potwierdzeniem
• wyrażać opinię na temat zainteresowań, mieszkania, różnych pomieszczeń
• wyrazić emocje
• przyznawać rację
• przepraszać
• pytać o pozwolenie
• powiedzieć , co wolno, a czego nie
• uczestniczyć w sytuacjach dialogowych
C. rozumienie tekstu czytanego, gdzie uczeń:
• rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem
• rozumie polecenia w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
• rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i strukturach gramatycznych
(krótkie opisy, notatki, opowiadania, ogłoszenia, teksty informacyjne, e-mail, listy,
kartki z życzeniami, wywiady, ankiety)
• potrafi wyszukać w tekście pożądane informacje
• potrafi określić główną myśl tekstu
• potrafi ogólnie zrozumieć dłuższe teksty, posługując się słownikiem dwujęzycznym
• potrafi poprawnie odczytać tekst
• potrafi uporządkować elementy tekstu
• potrafi odczytywać dane statystyczne
• potrafi przyporządkować elementy tekstu materiałowi obrazkowemu
D. pisanie, gdzie uczeń potrafi:
• rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
• pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania
• napisać prosty tekst użytkowy, jak: list/ e-mail, kartka z życzeniami, kartka pocztowa,
notatka
• zaadresować list/ kartkę pocztową
• wypełnić formularz
• odpowiedzieć pisemnie na pytania do czytanego lub słuchanego tekstu, będące
sprawdzeniem jego zrozumienia
• ułożyć zdania, wyrazy z rozsypanki wyrazowej, literowej
• uzupełnić brakujące litery w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach
• uzupełniać dialogi pojedynczymi słowami lub zdaniami
• tworzyć krótkie opisy i opowiadania na podstawie materiału obrazkowego, audio oraz
notatek
• rozwiązać test sprawdzający
3. poznawać i stosować struktury gramatyczne:
• zaimek nieosobowy es
• rzeczownik w celowniku
• przyimek lokalny in
• zaimki osobowe w bierniku i celowniku
• czasownik zwrotny
• rzeczowniki odczasownikowe
• czasowniki modalne: können, sollen, müssen, wollen, dürfen
• szyk zdania z czasownikiem modalnym
• przyimki z celownikiem i biernikiem
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• zaimek nieokreślony man
•czasowniki rozdzielnie złożone
4. kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów, jak:
• list / e-mail
• prosty tekst słuchany
• dialog
• wywiad
• ankieta
• formularz
• obrazki i zdjęcia
• tekst informacyjny
• notatka
• ogłoszenie
• krzyżówka
• kartka pocztowa
5. znać podstawowe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego w
zakresie nazw krajów związkowych i kantonów, położenia geograficznego, itp.
6. rozwijać umiejętności, wykraczające poza kompetencję językową, wchodzące w
skład kompetencji kluczowych, jak:
• rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej,
twórczego rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania i
gromadzenia potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych
projektów językowych i realioznawczych
• rozwijanie umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez
rozwiązywanie testów samooceny

Szczegółowe kryteria oceniania
Sprawności językowe:
A. Rozumienie ze słuchu. Kształcenie umiejętności rozumienia globalnego oraz
selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz
półotwartych, do których należy:
• 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, tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu
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słuchanego
• eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
• przyporządkowanie ilustracji, zdjęć 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, wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu
• 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
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• 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 znane mu, 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. Sprawność 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 przebiegu dnia, zajęciach sportowych, dolegliwościach
lubianych i nielubianych zajęciach, obowiązkach, swoim miejscu zamieszkania, zdarzeniach z
przeszłości,
• opisywanie swojego pokoju, wydarzeń z życia klasy
• wyrażanie opinii na temat zainteresowań, mieszkania, różnych pomieszczeń,
• wyrażanie emocji, prośby lub propozycji czegoś, przeprosin
• przyznawanie racji
• pytanie o pozwolenie
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• 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,
• 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 życia klasy, 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 w sytuacji bezpośredniego kontaktu z
rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji, 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
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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. Sprawność ta rozwijana jest za pomocą
następujących form zadań:
• zadania wielokrotnego wyboru
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• odpowiedzi na pytania
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• 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 nie pasującego 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, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową itp.
• 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, kartka z życzeniami, kartka pocztowa itp.
• 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, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową, itp.
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie nieliczne proste teksty, jak: list / e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz,
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ogłoszenie, wywiad, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, itp.
• 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
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:
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• 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
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
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• 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.
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Przedmiotowe zasady oceniania
z języka niemieckiego
dla klasy 2 gimnazjum według kursu
kontynuacyjnego
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Cele nauczania:
I. Cele językowe
- skuteczne używanie języka niemieckiego w codziennych sytuacjach w mowie i w piśmie;
- rozwijanie strategii komunikacyjnych;
- rozumienie tekstu mówionego i pisanego.
II. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i poznawania kultury
- korzystanie z materiałów w języku niemieckim przy wykonywaniu grupowych projektów o
charakterze międzyprzedmiotowym;
- poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach niemieckojęzycznych.
III. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się
- wykształcenie częściowej samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i
materiałów źródłowych;
- rozumienie własnego procesu uczenia się;
- ocenianie własnych postępów i branie odpowiedzialności za własną naukę;
- współpracowanie z innymi w parach i grupach;
- wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi;
- samodzielne rozwiązywanie problemów i odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do
tych rozwiązań.

Oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi:
I) Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu,
przedstawienie scenki, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat.
* Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:
- płynność i skuteczność komunikacji
- poprawność fonetyczną (wymowę)
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego)
- poprawność gramatyczna
II) Odpowiedzi pisemne:
a) Kartkówki (niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji),
b)Sprawdziany (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone
powtórzeniem wiadomości)
c) Pracę pisemną domową (wypracowanie),
d) Sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym

e) inne prace pisemne (np. projekty, prace w parach i grupach)
* Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę:
- skuteczność komunikacyjną
- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego)
- poprawność gramatyczna
W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia,
uzupełnianie, sprawdzanie znajomości zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka
obcego na język ojczysty lub odwrotnie. Dodatkowym elementem oceny jest aktywność
ucznia.
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Kryteria oceniania kartkówek, sprawdzianów oraz klasówek
- 0%- 35%- ocena niedostateczna
- 36%- 49%- ocena dopuszczająca
- 50%- 74%- ocena dostateczna
- 75%- 90%- ocena dobra
- 91%- 100%- ocena bardzo dobra
- 100% + zadania dodatkowe- ocena celująca

KONTRAKT Z UCZNIAMI
25. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenianie jest
procesem planowanym, systematycznym i jawnym.
26. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne stopnie. Na lekcji organizacyjnej
nauczyciel przedstawia wymagania i kryteria ocen. Przedmiotowy system oceniania
jest do dyspozycji uczniów i rodziców.
27. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Podstawą
oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia.
28. Oceny cząstkowe można uzyskać za: pracę domową, kartkówkę, test, pisanie,
rozumienie ze słuchu, mówienie, aktywność na zajęciach, prace projektowe.
29. Prace klasowe są obowiązkowe.
30. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
31. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z ostatnich
trzech lekcji.
32. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace w terminie dwóch tygodni.
33. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzony test, zapoznaje się z jego wynikiem
i zgłasza ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela. Prace pozostają również do wglądu
dla rodziców i są przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny.
34. Uczeń nie obecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. W przypadku celowego uchylania się ucznia od napisania testu
nauczyciel ma prawo nakazania napisania pracy.
35. W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, a w szczególności dysleksją
nauczyciel może poprosić ucznia o udzielenie odpowiedzi ustnej z materiału
obejmującego pracę pisemną, chyba, że uczeń nie wyrazi takiej zgody. Wtedy praca
pisemna ucznia będzie oceniana jak praca ucznia z rozpoznaną dysleksją.
36. W czasie pisania testów i kartkówek uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy.
Jeśli uczeń ściąga , to natychmiast otrzymuje ocenę niedostateczną bez sprawdzania
pracy.
37. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, wypowiedzi
ustnej lub wypracowania. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie
ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
38. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i
pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
39. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach
lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku
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dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z
nauczycielem.
40. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole i
znajdującego się w trudnej sytuacji losowej w danej chwili.
41. Uczeń ma prawo do w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (jednego
bądź dwóch), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i
sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do
odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. (uczeń, który nie skorzystał z
przysługującego mu prawa w pierwszym semestrze nie ma prawa do większej liczby
nieprzygotowań w semestrze drugim)
42. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 17 uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
43. Uczeń aktywnie uczestniczący w lekcji może dostać „plusa”. Zgromadzenie czterech
„plusów” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
44. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych i
poprawy oceny na wyższą niż wynika to z ocen cząstkowych.
45. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, i nie ma żadnych ocen cząstkowych w
dzienniku lekcyjnym nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Dla takiego ucznia
przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
46. Propozycję oceny semestralnej nauczyciel wystawia na miesiąc przed radą
klasyfikacyjną. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen cząstkowych, obowiązują
wagi ocen takie jak w WZO. Propozycja oceny może ulec zmianie tzn. można ją
podwyższyć lub obniżyć. Pod uwagę brany jest również postęp ucznia i wkład pracy.
47. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr
roku szkolnego uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagane wiadomości i umiejętności z
pierwszego semestru do końca marca bieżącego roku szkolnego a termin poprawy
uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem.
48. Jeśli uczeń nie zgadza się z proponowaną mu oceną może złożyć wniosek o egzamin
sprawdzający do dyrekcji szkoły. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza
dyrektor.

Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 3
gimnazjum oraz klasy 2 według kursu kontynuacyjnego, jest program nauczania języka
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niemieckiego, realizowany w oparciu o podręcznik Magnet 3 (nr dopuszczenia: 98/3/2011).
Zgodnie z nim uczeń powinien:
2. poznawać słownictwo związane z następującymi tematami:
Moi sąsiedzi, moja dzielnica
• słownictwo związane z miejscem zamieszkania
• przedstawianie i charakteryzowanie znajomych osób
• nazywanie środków lokomocji
• Określanie sposobu przemieszczania się
• określanie lokalizacji
• Wyrażanie prośby o przyzwolenie
• Wyrażanie zakazu i uprawnienia
Kraj Niemcy
• Charakteryzowanie znanych postaci
• Przedstawianie biografii wybitnych osób
• porównywanie cech osób i rzeczy
• Informowanie o wydarzeniach przeszłych
• Wyrażanie opinii o innych osobach
• Informowanie o wyborze i uzasadnianie go
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
• podawanie dat dziennych
• Wyrażanie powinności
• Nazywanie cech typowych przedmiotów
• Opisywanie urodzin
• Składanie życzeń
• Pisanie zaproszenia
Dokąd na urlop?
• Pytanie o plany wakacyjne
• opisywanie planów i zamierzeń
• Relacjonowanie wydarzeń przeszłych
• Przytaczanie wypowiedzi osób trzecich
• Pytanie o znajomość faktów
• Opisywanie pogody
2. ćwiczyć umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych,
obejmujących:
A. rozumienie tekstu słuchanego, w ramach którego uczeń potrafi:
• zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie
• zrozumieć globalnie i selektywnie sens słuchanych tekstów: potrafi określić główną
myśl tekstu, zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, a także wyszukać
ważne dla siebie informacje oraz stwierdzić, która z podanych informacji jest
prawdziwa, a która fałszywa
• zrozumieć pytania, polecenia i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno
gramatyczny w ramach danego zakresu tematycznego
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• rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia
• powtórzyć głoski, wyrazy i zdania według usłyszanego wzoru
B. mówienie, w ramach którego uczeń potrafi:
• udzielać i uzyskiwać informacje, dotyczące: sąsiadów, dzielnicy w jakiej się mieszka,
środków lokomocj, sławnych osób, urodzin, planów urlopowych, planów na przyszłość,
wspomnień
• opowiadać o: znajomych osobach, najpiękniejszych miastach w Niemczech, urodzinach,
pogodzie, planach i zamierzeniach, swoich doświadczeniach
• opisywać: miejsca wypoczynku, znane osoby, plany na przyszłość, obrazek
• opowiadać na podstawie notatki
• wyrażać opinię na poznane tematy
• dokonywać porównań
• wyrażać aprobatę lub dezaprobatę
• uzasadnić swoje zdanie
• uczestniczyć w sytuacjach dialogowych
C. rozumienie tekstu czytanego, gdzie uczeń:
• rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem
• rozumie polecenia w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
• rozumie wypowiedzi innych osób
• rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i strukturach gramatycznych
(krótkie opisy, notatki, opowiadania, ogłoszenia, teksty informacyjne, e-mail, listy,
kartki
pocztowe, wywiady, ankiety, krótkie artykuły prasowe, ofertę stacji telewizyjnych,
ankiety)
• potrafi wyszukać w tekście pożądane informacje
• potrafi określić główną myśl tekstu
• potrafi ogólnie zrozumieć dłuższe teksty, posługując się słownikiem dwujęzycznym
• potrafi poprawnie odczytać tekst
• potrafi uporządkować elementy tekstu
• potrafi odczytywać dane statystyczne
• potrafi przyporządkować elementy tekstu materiałowi obrazkowemu
D. pisanie, gdzie uczeń potrafi:
• rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
• pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania
• napisać prosty tekst użytkowy, jak: list/ e-mail, kartka pocztowa, notatka
• wypełnić formularz, ankietę
• odpowiedzieć pisemnie na pytania do czytanego lub słuchanego tekstu, będące
sprawdzeniem jego zrozumienia
• ułożyć zdania, wyrazy z rozsypanki wyrazowej, literowej
• uzupełnić brakujące litery w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach
• uzupełniać dialogi pojedynczymi słowami lub zdaniami
• rozwiązać test sprawdzający
3. poznawać i stosować struktury gramatyczne:
• zaimki dzierżawcze
• Przyimki mit i zu
• Odmiana czasownika sein w Präteritum
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• stopniowanie przymiotników
• Liczebniki, daty roczne
• zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem dass
• odmiana przymiotnika
• zaimek osobowy w bierniku
• czasowniki modalne
• konstrukcja zu + bezokolicznik
• określanie kierunku, miejsca
• zdania względne
• zdania podrzędne z wenn
• zaimki względne
• Odmiana czasowników modalnych w czasie Präteritum
4. kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów, jak:
• list / e-mail
• prosty tekst słuchany
• dialog
• wywiad
• ankieta
• formularz
• krótkie artykuły prasowe
• teksty informacyjne
• obrazki i zdjęcia
• notatka
• ogłoszenie
• krzyżówka
• oferta stacji telewizyjnych
• kartka pocztowa
5. znać podstawowe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego w
zakresie atrakcji turystycznych, zwyczajów karnawałowych, stacji telewizyjnych i tytułów
prasowych.
6. rozwijać umiejętności, wykraczające poza kompetencję językową, wchodzące w
skład kompetencji kluczowych, jak:
• rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej,
twórczego rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania i
gromadzenia potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych
projektów językowych i realioznawczych
• rozwijanie umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez
rozwiązywanie testów samooceny

Szczegółowe kryteria oceniania
Sprawności językowe:
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A. Rozumienie ze słuchu. Kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz
selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz
półotwartych, do których należy:
• 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, tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu
słuchanego
• eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
• przyporządkowanie ilustracji, zdjęć 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, wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu
• 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,
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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 znane mu, 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. Sprawność 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, odgrywania ról, prowadzenie ankiet i
wywiadów
• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach
komunikacyjnych
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• opowiadanie o wakacjach, sposobach ochrony środowiska, akcji ekologicznej, sposobach
wykorzystania środków masowego przekazu, preferencjach odnośnie do audycji
telewizyjnych, najchętniej i najmniej chętnie wykorzystywanych mediach
• opisywanie miejsca wypoczynku, swoich dolegliwości i chorób, zdrowego trybu życia,
wyglądu osób
• wyrażanie opinii na temat miejsc wypoczynku, trybu życia, wyglądu innych, garderoby,
produktów, używania telefonów komórkowych, audycji telewizyjnych
• wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty
• dokonywanie porównań
• przytaczanie wypowiedzi innych osób
• uzasadnianie swojego zdania
• 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 miejsce wypoczynku, swoje dolegliwości i choroby, zdrowy tryb życia,
wygląd osób 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 miejsce wypoczynku, swoje dolegliwości i choroby, zdrowy tryb życia,
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wygląd osób 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 w sytuacji bezpośredniego kontaktu z
rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji, 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
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• 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 nie pasującego do pozostałych
• identyfikacja w tekście słów kluczy
• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowanie ilustracji do tekstów
• ustalanie autora danej wypowiedzi
• ilustrowanie treści tekstu
• 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, kartkę pocztową, ofertę stacji telewizyjnych, tytuły i nagłówki czasopism
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra:
Uczeń:
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• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, jak: list / e-mail, dialog, notatka, ankieta,
formularz, ogłoszenie, wywiad, kartka pocztowa, oferta stacji telewizyjnych, tytuły i
nagłówki
czasopism
• 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, kartkę pocztową, ofertę stacji telewizyjnych, tytuły i
nagłówki
czasopism
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie nieliczne proste teksty, jak: list / e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz,
ogłoszenie, wywiad, kartka pocztowa, oferta stacji telewizyjnych, tytuły i nagłówki
czasopism
• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.
Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie rozumie prostych tekstów
• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

E. 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 pocztowe, wywiad,
wypełnianie ankiety, formularza, tworzenie opisu
• rozwiązywanie krzyżówek
• wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

Kryteria oceny sprawności pisania:
Ocena celująca:

28

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, przewidziane w zakresie tematycznym,
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, przewidziane w zakresie tematycznym, 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
bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń
• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym, 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
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• ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, 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.
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