
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

GIMNAZJUM KLASY: 2-3 

 

 

 

1. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

 

1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania PSO. 

3. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. 

4. Testy, sprawdziany obejmują zazwyczaj materiał z ostatniego przerobionego rozdziału, zawierają różnorodne ćwiczenia i techniki znane 

uczniom, zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem do e-dziennika. 

5. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym zakresie (zadanie domowe, 

omawiane zagadnienia). Wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń powraca do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. W 

przypadku dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, termin uzupełniania braków należy ustalić z nauczycielem. 

6. Testy, sprawdziany oraz wypracowania nauczyciel  powinien ocenić  w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

7. Sprawdziany są obowiązkowe, a w przypadku losowej nieobecności jednodniowej uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian na 

następnej lekcji, a w przypadku dłuższej nieobecności w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej lub z prac pisemnych ma prawo ją poprawić raz w semestrze w terminie 

2 tygodni od daty otrzymania oceny, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru poprawy oceny nauczycielowi. Nauczyciel wpisuje do dziennika 

taka ocenę, na jaką uczeń zaliczył daną partię materiału, nawet wówczas, gdy jest to ocena niedostateczna. 

 

9. Uczeń, który był nieobecny na lekcjach z powodu dłuższej choroby (od 5 dni)           po powrocie do szkoły nie jest odpytywany na 

pierwszych lekcjach przedmiotu. 

10. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne obejmują dwa lub trzy ostatnie tematy lekcyjne,    nie wymagają zapowiedzi. Czas trwania kartkówki: 

10-15 minut. Znajomość słownictwa oraz podstawowych struktur reagowania językowego nie są ograniczone ilością trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych. 

11. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w ćwiczeniach, zeszycie lub                 na kartkach, w zależności od zaleceń nauczyciela. 

Brak prac domowych podlega ocenie niedostatecznej. Pracą domową może być również przygotowanie dialogu lub innej wypowiedzi 

ustnej. 



12. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być zarówno pozytywna jak i negatywna,    w przypadku, gdy uczeń nie wykonuje ćwiczeń 

ustnych czy pisemnych, nie uważa, czy dekoncentruje uwagę innych. 

13. Uczeń może zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji oraz może zgłosić brak zadania domowego (Proporcjonalnie do ilości godzin 

tygodniowo z danego języka: jeden lub dwa razy w ciągu semestru). Wówczas nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku zapisując 

„np.” lub „bz”. Liczba nieprzygotowań i braków zadania niewykorzystanych przez ucznia nie przechodzi na następny semestr. 

14. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem, testem lub zapowiedzianą kartkówką. 

15. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. 

16. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, sporządzania notatek z lekcji oraz posiadania własnych podręczników 

podczas zajęć. Wszystko to podlega ocenie. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów, o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych (semestralnych lub rocznych) z przedmiotu w formie ustnej (ewentualnie pisemnie poprzez wpis do e-dziennika), w 

terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

18. Uczniowie są zapoznawani z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi na pierwszej lekcji języka obcego. 

 

2. OCENIANIE BIEŻĄCE 

 

Formy oceniania w klasach 2-3 gimnazjum: 

 Testy, sprawdziany 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne: 

a) Sytuacje słowne 

b) Prezentacje 

c) Wiadomości z gramatyki 

 Pisanie 

a) Krótkie teksty użytkowe ( e- mail, pocztówka, list, zaproszenie, ogłoszenie ) 

b) Dialogi 

c) Opis (np:postaci, miejsca) 

 Projekty  

 Aktywność 

 

 



Testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne (sytuacje słowne, gramatyka) oceniane są według wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

według skali procentowej: 

 

0 - 34%      niedostateczny 

35 -  49 %  dopuszczający 

50 – 74 %  dostateczny 

75 – 89 %  dobry 

90 – 100 % bardzo dobry 

90 – 100 % + zadanie dodatkowe celujący 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza materiał przewidziany w danej klasie. 

 

Przy ocenianiu poszczególnych sprawności językowych brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 

Odpowiedzi ustne / prezentacje 

 Treść / Bogactwo językowe 

 Poprawność językowa, wymowa, płynność wypowiedzi 

 

Pisanie 

 Treść 

 Spójność i logika 

 Zakres środków językowych 

 Poprawność środków językowych 

 

Projekty 

 Treść 

 Kompozycja, bogactwo językowe, poprawność językowa 

 Umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji i wiadomości interdyscyplinarnych 

 Estetyka pracy, czytelność 

 Prezentacja 

 

Aktywność 

 



Aktywność może być oceniana w formie plusów lub minusów. Należy zapoznać ucznia na pierwszej lekcji z systemem oceniania aktywności i 

ewentualnie podać przelicznik punktowy na ocenę. 

 

3. OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA 

 

Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ: 

a) uzyskane oceny cząstkowe 

b) udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych 

c)  aktywny udział w kołach zainteresowań lub zajęciach wyrównawczych 

 

 

Wpływ ocen cząstkowych na ocenę śródroczną i końcoworoczną (WAGI OCEN) 

 

Oceny dydaktyczne 

 

sprawdzian – waga 4 

test – waga 3 

kartkówka – waga 2 

odpowiedź ustna – waga 2 

zadanie domowe – waga 1 

aktywność – waga 1 

projekt – waga 1 

 

 

 

4. UZYSKANIE WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana (najwyżej o jeden stopień) jeżeli uzyskał znaczne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

 

Sukcesy w konkursach: 

 Są premiowane oceną celujacą – cząstkową, jeżeli uczeń opanował wymagania programowe i w niewielkim zakresie ponadprogramowe. 

 Są premiowane oceną celującą – semestralną i roczną, jeżeli uczeń został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego. 



 

5. KRYTERIA WYMAGAŃ W STOSUNKU DO UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

 

Powinny one uwzględniać wynikające z nich trudności i zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

a) nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów na komputerze, może wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć 

kryteria oceny z ortografii, nie oceniać estetyki pisma 

b) u uczniów z poważną dysgrafią możliwe jest zastąpienie niektórych sprawdzianów pisemnych indywidualnymi sprawdzianami 

ustnymi 

c) u uczniów z dysfunkcjami słuchu należy obniżyć kryteria ocen na które ma ona wpływ (np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie 

się). 

d) Nauczyciel wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu.  

e) Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych, szczególnie z czytania. 

 

 

 

6. ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 

 

a) włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć 

b) kierowanie przez ucznia pracą zespołową 

c) udział w konkursach przedmiotowych 

d) udział w zajęciach kół zainteresowań 

e) zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych    i klasowych 

f) zadania dodatkowe 

 

7. FORMY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ 

 

Informacje o postępach ucznia, jego mocnych i słabych stronach nauczyciel przekazuje rodzicom na konsultacjach oraz przez wychowawcę na 

zebraniach. 
 

 



Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena celująca     

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 poprawnie 
na nie reaguje, 
• rozumie teksty słuchane i 
pisane, 
których słownictwo i struktury 
gramatyczne wykraczają poza 
program nauczania, 
• na bazie wysłuchanego/ 
przeczytanego tekstu określa 
jego 
główną myśl, sprawnie 
wyszukuje 
szczegółowe informacje, określa 
intencje autora tekstu, kontekst 
wypowiedzi oraz rozróżnia 
formalny i nieformalny styl 
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: dokładnie opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca 
i czynności, swobodnie 
opowiada o wydarzeniach 
życia codziennego, 
szczegółowo przedstawia fakty 
z teraźniejszości, dokładnie 
opisuje swoje upodobania, 
wyraża swoje opinie i uczucia, 
przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, stosując formalny 
lub nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji, 
• wypowiedzi są płynne, 
• wypowiedzi są całkowicie 
poprawne fonetycznie, bez 
błędów w wymowie i intonacji. 

 
• uczeń bez żadnych trudności 
redaguje dłuższe i krótsze teksty 
użytkowe, takie jak wiadomość, 
opis, notatka, pocztówka, 
e-mail, 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 z 
życia 
codziennego, przedstawia fakty 
z teraźniejszości, opisuje swoje 
upodobania, wyraża swoje 
opinie 
i uczucia, przedstawia intencje 
i plany na przyszłość, stosując 
formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi adekwatnie 
do sytuacji, 
• wypowiedzi pisemne są 
zgodne 
z tematem, bogate pod 
względem 
treści, spójne i logiczne, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
słownictwo i struktury 
gramatyczne wykraczające poza 

 
• 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 odrabia 
wszystkie 
zadania domowe, 
• z prac klasowych uzyskuje 
90%–100% 
punktów i rozwiązuje dodatkowe 
zadania na ocenę celującą, 
• 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 



program nauczania, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
tylko sporadyczne błędy, które 
nie 
wpływają na zrozumienie tekstu, 
• wypowiedzi pisemne nie 
zawierają 
błędów interpunkcyjnych. 

kompensacyjne 
(np. opis, zastąpienie innym 
wyrazem) 
w wypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta jakiegoś wyrazu, 
• ma świadomość językową 
(np. podobieństw i różnic między 
językami), 
• odnosi sukcesy w konkursach 
i olimpiadach, 
• zna kulturę i obyczaje krajów 
niemieckojęzycznych 
z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego, europejskiego i 
globalnego 
oraz posiada świadomość 
związku 
między kulturą własną i obcą 
oraz 
wrażliwość międzykulturową. 

 

Ocena bardzo dobra     

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 poprawnie 
na nie reaguje, 
• rozumie teksty słuchane i 
pisane 
w mniej więcej 90%, 
• na bazie wysłuchanego/ 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną myśl, wyszukuje 
szczegółowe informacje, określa 
intencje autora tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi oraz 
rozróżnia formalny i nieformalny 

 
• 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: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i czynności, 
opowiada o wydarzeniach życia 
codziennego, przedstawia fakty 

 
• uczeń bez trudności redaguje 
dłuższe i krótsze teksty 
użytkowe, 
takie jak wiadomość, opis, 
notatka, 
pocztówka, e-mail, stosując 
środki 
wyrazu charakterystyczne dla 
wymaganej formy wypowiedzi 
oraz precyzyjnie dobierając 
słownictwo pozwalające na 
pełny 
przekaz informacji, 
• swobodnie reaguje 
w formie pisemnej w 

 
• 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%–100% 
punktów, 
• uzyskał większość ocen 
cząstkowych 
bardzo dobrych, 
• dokonuje samooceny i 



styl wypowiedzi. z teraźniejszości, opisuje swoje 
upodobania, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, 
stosując formalny lub 
nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie 
do sytuacji, 
• wypowiedzi są płynne, 
• wypowiedzi są poprawne 
fonetycznie, bez błędów 
w wymowie i intonacji. 

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, z zastosowaniem 
formalnego lub nieformalnego 
stylu wypowiedzi adekwatnie 
do sytuacji, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
sporadyczne błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie tekstu, 
• wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne błędy 
interpunkcyjne. 

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, 
• ma świadomość językową 
(np. podobieństw i różnic między 
językami), 
• bierze udział w konkursach 
i olimpiadach, 
• zna kulturę i obyczaje 
krajów niemieckojęzycznych 
z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego, europejskiego i 
globalnego 
oraz posiada świadomość 
związku 
między kulturą własną i obcą 
oraz wrażliwość 
międzykulturową. 

 

 



Ocena  dobra     

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 poprawnie 
na nie reaguje, 
• rozumie teksty słuchane i 
pisane 
w mniej więcej 75%, 
• na bazie wysłuchanego/ 
przeczytanego tekstu określa 
jego 
główną myśl, wyszukuje 
większość 
informacji, określa intencje 
autora, 
określa kontekst większości 
wypowiedzi oraz ich styl. 

 
• 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, 
takie jak wiadomość, opis, 
notatka, pocztówka, 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 z uwzględnieniem 
kontekstu 
lokalnego, europejskiego i 
globalnego 
oraz posiada świadomość 
związku 
między kulturą własną i obcą 



oraz 
wrażliwość międzykulturową. 

 

 

 

Ocena dostateczna     

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 mniej więcej 50%, 
• na bazie wysłuchanego/ 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną 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, 
co czasami zakłóca 
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, takie jak 
pocztówka, e-mail, 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, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
proste słownictwo i struktury 
gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
błędy gramatyczne, 
ortograficzne 
i interpunkcyjne, które 
częściowo 
utrudniają zrozumienie tekstu, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 

 
• 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 
z uwzględnieniem kontekstu 
lokalnego. 



liczne powtórzenia leksykalne 
i mało urozmaicone struktury 
gramatyczne oraz składniowe. 

 

 

 

Ocena  dopuszczająca     

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 
poprawnie na nie reaguje, 
• rozumie teksty słuchane i 
pisane 
w mniej więcej 35%, 
• 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, 
co zakłóca 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, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
ubogie słownictwo i struktury 
gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 
• wypowiedzi pisemne 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 
35%–49% 
punktów, 
• uzyskał większość ocen 
cząstkowych 
dopuszczających, 
• zna tylko niektóre informacje 
na temat krajów 
niemieckojęzycznych 
i potrafi porównać je z 
tradycjami 
własnego kraju. 

 

 



Ocena  
niedostateczna 

    

Rozumienie  tekstu 
słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność  pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 
aktywności 

 
• uczeń w większości nie 
rozumie 
poleceń i wypowiedzi 
nauczyciela 
formułowanych w języku 
niemieckim, 
• nie rozumie tekstów 
słuchanych 
i pisanych nawet w 35%, 
• na bazie wysłuchanego/ 
przeczytanego tekstu nie potrafi 
wyszukać potrzebnych 
informacji, 
• nie rozumie ogólnego sensu 
prostych tekstów słuchanych 
bądź 
pisanych. 

 
• 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, 
• wypowiedzi pisemne nie 
zawierają 
podstawowego słownictwa 
ani struktur gramatycznych 
zawartych w programie 
nauczania, 
• wypowiedzi pisemne zawierają 
liczne błędy gramatyczne, 
ortograficzne i interpunkcyjne, 
które uniemożliwiają 
zrozumienie 
tekstu, 
• wypowiedzi są chaotyczne, 
niespójne, 
• uczeń nie potrafi zbudować 
prostego zdania. 

 
• 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 
35% punktów, 
• uzyskał większość ocen 
cząstkowych 
niedostatecznych, 
• nie opanował najbardziej 
podstawowych informacji na 
temat 
krajów niemieckojęzycznych. 

 


