                                 
KRYTERIA  OCENIANIA

J. NIEMIECKI – KL. 6

Podręcznik: "Und so weiter-neu 2" do kl. 5/kontynuacja/ - wyd. PWN

I PÓŁROCZE

Rozdział 3 - "Freizeit"

Ocena dopuszczająca:

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych; w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne, popełnia liczne błędy.

Uczeń:
·	wymienia kilka typowych miejsc spędzania czasu wolnego oraz kilka czynności wykonywanych w wolnym czasie
·	określa swoje zainteresowania i umiejętności
·	potrafi nazwać kilka zwierząt dziko żyjących z rodzajnikiem określonym
·	zna znaczenie czasownika zwrotnego "sich interessieren" i zna odmianę tego czasownika w 1 i 2 os.l.poj.
·	zna znaczenie czasownika modalnego "können" i potrafi go odmienić w 1 i 2 os.l.poj.
·	zna znaczenie przyimków: in, auf  w określaniu przemieszczania się
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności, korzystając z pomocy nauczyciela lub kolegów
·	stosuje zasady wymowy i pisowni w poznanym słownictwie z licznymi uchybieniami


Ocena dostateczna:

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie o wysokim stopniu pospolitości; częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne.

·	nazywa miejsca spędzania czasu wolnego oraz określa czynności wykonywanie w czasie wolnym
·	określa własne zainteresowania i pyta kolegę o zainteresowania
·	potrafi mówić o umiejętnościach  i pytać o nie kolegów
·	nazywa większość zwierząt dziko żyjących i rozpoznaje umiejętności tych zwierząt
·	odmienia czasownik zwrotny "sich interessieren"  w l.poj. i l.mn.                                                
·	odmienia czasownik modalny "können" w l.poj. i l.mn. 
·	umie łączyć przyimki: in, auf  z rzeczownikiem w 4 przypadku
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które mogą zakłócać komunikację
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Ocena dobra:

Uczeń zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów, oprócz pospolitego słownictwa używa kilka precyzyjnych sformułowań; w większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne, błędy nie zakłócają komunikacji.

·	zdobywa informacje i udziela odpowiedzi na temat miejsc spędzania czasu wolnego i wykonywanych czynności
·	krótko opisuje swoje zainteresowania i umiejętności
·	zna przeważnie wszystkie zwierzęta dziko żyjące i potrafi określić ich umiejętności
·	w zdaniach stosuje dość dobrze właściwe formy czasownika zwrotnego w l. poj. i l.mn. oraz formy czasownika modalnego " können" w połączeniu z drugim czasownikiem
·	stosuje w zdaniach przyimki: in, auf  z rzeczownikiem w 4 przypadku dla określenia przemieszczania się
·	zna szyk zdania oznajmującego i pytającego z czasownikiem modalnym
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany ze sporadycznym użyciem słownika lub pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które nie zakłócają komunikacji

Ocena bardzo dobra:

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty; poprawnie stosuje struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

·	opowiada o miejscach spędzania czasu wolnego i czynnościach wykonywanych w czasie wolnym
·	opisuje samodzielnie swoje i kolegów zainteresowania oraz umiejętności 
·	operuje bogatym słownictwem dotyczącym zwierząt dziko żyjących
·	stosuje w wypowiedziach zawsze poprawnych form czasownika  zwrotnego i czasownika modalnego "können"
·	sprawnie posługuje się  przyimkami: in, auf  z 4 przypadkiem rzeczownika i przyimkiem: "zu" 
·	buduje zdania oznajmujące i pytające z czasownikiem modalnym w poprawnym szyku
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany z minimalnym użyciem słownika
·	stosuje zasady poprawnej wymowy i pisowni

                                                    
                                             Rozdział 4 - "Mein Tag"

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
·	określa pełną godzinę i rozpoznaje określenia: halb, nach, vor, ein Viertel
·	pyta o godzinę 
·	nazywa niektóre pory dnia i potrafi wymienić kilka typowych czynności dnia powszedniego
·	zna znaczenie zaimka pytającego: wann  i przyimka: um 
·	zna znaczenie kilku czasowników rozdzielnie złożonych i odmienia je w l. poj.
·	potrafi odmienić czasowniki nieregularne: lesen, sehen w 1 i 2 os .l. poj.
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności, korzystając z pomocy nauczyciela lub kolegów
·	stosuje zasady wymowy i pisowni w poznanym słownictwie z licznymi uchybieniami

Ocena dostateczna:

Uczeń:
·	określa godzinę w wersji oficjalnej
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·	pyta o godzinę i podaje aktualną godzinę w wersji oficjalnej
·	informuje o godzinie rozpoczęcia programu telewizyjnego, stosując przyimek: um
·	zna pory dnia i większość czynności dnia powszedniego
·	odmienia czasowniki nieregularne w l.poj i l.mn.
·	odmienia czasowniki nieregularne :lesen, sehen, sprechen w l. poj. i l.mn
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które mogą zakłócać komunikację

Ocena dobra:

Uczeń:
·	określa godzinę w wersji oficjalnej i potocznej
·	informuje o godzinie rozpoczęcia programu telewizyjnego w 2 wariantach: oficjalnym i potocznym
·	potrafi powiedzieć, jakie czynności wykonuje o danej porze dnia                                                 
·	używa w zdaniach przeważnie poprawnych form czasowników nieregularnych: lesen, sehen,sprechen
·	buduje poprawnie zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany ze sporadycznym użyciem słownika lub pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które nie zakłócają komunikacji


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
·	prowadzi swobodną rozmowę, w której pyta o godzinę i udziela informacji, stosując zwroty grzecznościowe
·	opowiada o swoim dniu
·	stosuje czasowniki rozdzielnie złożone oraz czasowniki nieregularne w poprawnych formach w różnych sytuacjach komunikacyjnych
·	posługuje się w wypowiedziach prawidłowym szykiem wyrazów w zdaniu
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany z minimalnym użyciem słownika
·	stosuje zasady poprawnej wymowy i pisowni

                                                  II  PÓŁROCZE

                                           Rozdział 5 - "Rund um das Jahr"
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
·	potrafi wymienić niektóre nazwy zjawisk atmosferycznych
·	zna  nazwy niektórych krajów europejskich i pór roku
·	wymienia kilka nazw części garderoby oraz kilka nazw części ciała
·	mówi, co go boli
·	zna znaczenie czasownika modalnego "müssen" i odmienia go w 1 i 2 os.l.poj.
·	zna zasadę tworzenia trybu rozkazującego dla 2 os.l.poj, 2 os.l.mn. i formę grzecznościową 
·	tworzy tryb rozkazujący czasowników regularnych w 2 os. l.poj i formę grzecznościową
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności, korzystając z pomocy nauczyciela lub kolegów
·	stosuje zasady wymowy i pisowni w poznanym słownictwie z licznymi uchybieniami
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Ocena dostateczna:

Uczeń:
·	nazywa w większości zjawiska atmosferyczne
·	zna nazwy pór roku i większości krajów europejskich
·	potrafi określić części garderoby i części ciała
·	mówi, co go boli i pyta o dolegliwości
·	odmienia czasownik modalny "müssen" w l.poj. i l.mn.
·	tworzy tryb rozkazujący czasowników regularnych
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które mogą zakłócać komunikację


Ocena dobra:

Uczeń:
·	opisuje pogodę w danym dniu i w poszczególnych porach roku
·	nazywa prawie wszystkie kraje europejskie
·	posługuje się w zdaniach nazwami części garderoby i części ciała
·	poprawnie buduje zdania oznajmujące i pytające z czasownikiem modalnym "müssen"
·	tworzy tryb rozkazujący czasowników regularnych i nieregularnych
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany ze sporadycznym użyciem słownika lub pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które nie zakłócają komunikacji

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
·	płynnie opisuje pogodę w różnych krajach europejskich i różnych porach roku
·	tworzy dialogi sytuacyjne: pyta kolegów o dolegliwości, mówi o swoich dolegliwościach i udziela rad
·	w wypowiedziach stosuje prawidłowy szyk wyrazów w zdaniu z czasownikiem modalnym "müssen"
·	wydaje polecenia stosując różne formy trybu rozkazującego czasowników regularnych i nieregularnych oraz rozdzielnie złożonych                                          
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany z minimalnym użyciem słownika
·	stosuje zasady poprawnej wymowy i pisowni


                                   Rozdział 6 - "Tag für Tag"

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
·	zna znaczenie czasownika modalnego "duerfen" i odmienia go w 1 i 2 os .l .poj.
·	pyta o pozwolenie w l .poj.
·	określa znaczenia wyrażeń dotyczących następstwa czasu /zuerst, dann, nachher, danach/
·	wymienia parę czynności dnia powszedniego
·	nazywa niektóre  obowiązki domowe
·	zna formę Imperfektu/czasu przeszłego/ czasowników: sein i haben i ich znaczenie w czasie przeszłym
·	zna znaczenie czasownika modalnego "sollen" i odmienia go w 1 i 2 os. l.poj.
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności, korzystając z pomocy nauczyciela lub kolegów
·	stosuje zasady wymowy i pisowni w poznanym słownictwie z licznymi uchybieniami
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Ocena dostateczna:

Uczeń:
·	odmienia czasownik modalny "dürfen" w l. poj. i l.mn.
·	formułuje proste zakazy, pyta o pozwolenie 
·	zna szyk zdania z czasownikiem modalnym
·	nazywa większość obowiązków domowych
·	stosuje w zdaniach wyrażenia następstwa czasu: zuerst, dann, nachher, danach, später
·	odmienia czasowniki: haben i sein  w czasie przeszłym Imperfekt w l. poj. i l. mn.
·	odmienia czasownik modalny "sollen" w l .poj. i l.mn. 
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które mogą zakłócać komunikację

                                                             
Ocena dobra:

Uczeń:
·	określa większość czynności, których wolno lub nie wolno wykonywać
·	dobrze operuje słownictwem dotyczącym obowiązków domowych
·	wyraża polecenia, zakazy, pyta o pozwolenie i odpowiada
·	tworzy zdania oznajmujące z wykorzystaniem wyrażeń następstwa czasu
·	buduje zdania z czasownikiem modalnym, zachowując właściwy szyk wyrazów
·	udziela odpowiedzi na pytania do tekstu "Ein Pechtag", stosując poprawne formy czasu przeszłego Imperfekt czasowników: haben i sein 
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany ze sporadycznym użyciem słownika lub pomocą nauczyciela
·	stosuje zasady wymowy i pisowni z nielicznymi uchybieniami, które nie zakłócają komunikacji


Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
·	opowiada  płynnie o swoim dniu, obowiązkach domowych
·	bardzo dobrze formułuje polecenia, nakazy i zakazy
·	opowiada w czasie przeszłym Imperfekt o swoim pechowym dniu 
·	stosuje w wypowiedziach właściwe formy czasowników\
·	rozumie tekst ze słuchu lub czytany z minimalnym użyciem słownika
·	stosuje zasady poprawnej wymowy i pisowni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
·	posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i ze zrealizowanego programu nauczania
·	samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
·	biegle posługuje się posiadaną wiedzą
·	osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach j. niemieckiego
·	bez problemu wykonuje zadania o dużym stopniu trudności
·	jest aktywny na lekcjach
·	wykonuje zadania dodatkowe
                                                    
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na 
kolejnych etapach.
                         


 


       



      

