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I ZASADY OGÓLNE 

 
1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Rozporządzeniem MEN w 
sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do WSO. 

 
3. Nauczanie języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej odbywa się na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej, 
zatwierdzonego do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej. 

 
4. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagao stawianych uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 

 
5. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagao na określoną ocenę oraz o sposobie i 
zasadach oceniania. 

 
6. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego nauczyciel przeprowadza w klasach pierwszych diagnozę wstępną w formie testu (w klasach, w 
których nauka języka niemieckiego jest kontynuowana po szkole podstawowej). 
 
7. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 
8. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez 
nauczyciela lekcje), mogą byd przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 
 
9. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności. 

 
10. Nauczyciel jest zobowiązany ocenid i udostępnid uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu 
ich przeprowadzenia.



II ZASADY OCENIANIA 
 
1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. Nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół Budowlanych stosują średnią ważoną. 
 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6). 
 
3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 
 
98% - 100% - stopieo celujący 
 
90% - 97,99% - stopieo bardzo dobry 
 
75% - 89,99% - stopieo dobry 
 
50% - 74,99% - stopieo dostateczny 
 
30% - 49,99% - stopieo dopuszczający 
 
0% - 29,99% - stopieo niedostateczny 
 
4. Nieprzygotowanie do zajęd, brak zadania domowego, uczeo jest zobowiązany zgłosid nauczycielowi na początku lekcji. 
 
5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeo zobowiązany jest do nadrobienia zaległości wg statutu. 
 
6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywad się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.  

 
7. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się co najmniej jeden test. 
Liczba kartkówek i zadao domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. 

 
8. Nauczyciele języków obcych dopuszczają stosowanie „+” oraz „-” za aktywnośd na lekcji, zadanie domowe lub jego brak, za cząstkowe 
odpowiedzi. ( sposób przeliczania plusów i minusów ustala nauczyciel uczący w danej klasie na początku roku szkolnego) 
 
9. Uczeo może zgłosid raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej. 
 
10. Z powodów losowych uczeo może byd zwolniony z pisania testu. Termin zaliczenia uczeo ustala indywidualnie z nauczycielem. 
 



11. Za pracę na lekcji w formie pisemnej uczeo otrzymuje ocenę . 
 
12. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 
 
13. Na ocenę semestralną i koocową składają się: 
 
a) oceny ze sprawdzianów pisemnych – oznaczenie w dzienniku „S1 …”, 
 
b) oceny z kartkówek – oznaczenie w dzienniku „K1…”, 
 
c) odpowiedź ustna – oznaczenie w dzienniku „Odp.”, 
 
d) praca domowa – oznaczenie w dzienniku „ZD.” 
 
e) aktywnośd, praca w grupie, przygotowanie do lekcji – oznaczenie w dzienniku „Akt. lub A.” 

 
f) praca na lekcji „PNL” 

 
14. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeo może byd nieklasyfikowany z powodu nieobecności na 
zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 
15.Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub jego opiekuna prawnego. 
 
III ZAKRES WYMAGAO EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 
 
Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. 
podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. 
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają 
pracę ucznia na lekcjach.  
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywnośd na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w 
wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w dwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w dwiczonych dialogach, pomoc 
koleżeoską w wypadku trudności z wykonaniem zadania.



W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagao edukacyjnych na poszczególne oceny: 

    

WYMAGANIA DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 2 IV.0/ IV.1 

Treści nauczania / 
temat rozdziału 

Wymagania edukacyjne 
podstawowe (P) – wymagania konieczne (ocena 

dopuszczająca) i wymagania podstawowe (ocena 

dostateczna) 

ponadpodstawowe (PP) – wymagania rozszerzające 

(ocena dobra) i wymagania dopełniające (ocena 

bardzo dobra) 
Uczeń: Uczeń: 

ROZDZIAŁ V 
 

„Arbeitswelt“ 

– wie, jakie są zasady zatrudniania młodzieży w 

Niemczech, 
– nazywa rodzaje pracy dorywczej i wakacyjnej, 
– nazywa czynności wykonywane przy wybranych 

rodzajach pracy, 
– odpowiada na pytania, stosując podane wyrażenia, 
– nazywa czynności dnia powszedniego, 
– zna pojęcia „Fair-Trade-Organisation” i „Fair-Trade-

Produkte”, 
– wie, na czym polega „sprawiedliwy handel”, 
– wymienia nazwy zawodów, 
– informuje, kim z zawodu są jego rodzice, 
– informuje, jaki jest jego wymarzony zawód, 
– tworzy imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt 

od czasowników regularnych i rozdzielnie złożonych, 
– tworzy imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt 

od czasowników nierozdzielnie złożonych oraz 

zakończonych na –ieren, 
– zna zasady tworzenia czasu przeszłego złożonego 

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru pracy wakacyjnej i uzasadnia swój 

wybór oraz podaje powody odrzucenia innych 

propozycji, 
– uzupełnia opis ilustracji. 

– opowiada o zasadach zatrudniania młodzieży w 

Niemczech, 
– opowiada o swoich doświadczeniach związanych z 

pracą wakacyjną, 
– opowiada o czynnościach dnia powszedniego w czasie 

przeszłym Perfekt, 
– opowiada o pierwszym dniu pracy nastolatka w czasie 

przeszłym Perfekt, 
– opowiada o swojej pierwszej pracy w czasie przeszłym 

Perfekt, 
– opowiada o pracy dzieci w krajach Trzeciego Świata, 
– opowiada o zawodach i pracy swoich rodziców, 
– opowiada o swoim wymarzonym zawodzie, 
– tworzy imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt od 

czasowników regularnych i rozdzielnie złożonych, 
– tworzy imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt od 

czasowników nierozdzielnie złożonych oraz 

zakończonych na –ieren, 
– tworzy zdania w czasie przeszłym złożonym Perfekt z 

czasownikiem posiłkowym sein, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru pracy wakacyjnej i przekonywująco 

uzasadnia swój wybór oraz podaje rozmaite powody 

odrzucenia innych propozycji, 
– uzupełnia skrupulatnie opis ilustracji. 



ROZDZIAŁ VI 
 

„Sport bewegt die Welt “ 

– wie o problemie otyłości w USA, 
– mówi, dlaczego uprawia poszczególne dyscypliny 

sportowe, stosując podane wyrażenia, 
– przyporządkowuje pytaniom właściwe odpowiedzi, 
– rozumie dane statystyczne, 
– wie, z jakich powodów Niemcy nie uprawiają sportu, 
– wie, dlaczego warto uprawiać sport, 
– zna zasady tworzenia zdań celowych z konstrukcją 

bezokolicznikową um … zu …, 
– rozumie wypowiedzi porównujące wiek i osiągnięcia 

sportowe osób, 
– rozumie i umie interpretować dane zawarte w tabeli, 
– przedstawia sportowca, stosując podane wyrażenia, 
– zna zasady stopniowania przymiotników oraz 

przysłówków (regularnych i nieregularnych), 
– wie, o co walczył Nelson Mandela, 
– zna pojęcie „apartheid”,  
– zna zasady tworzenia pytań z przysłówkami 

zaimkowymi,  
– nazywa sprzęt sportowy, 
– zna pojęcia „rafting” oraz „canyoning”, 
– nazywa wybrane sporty ekstremalne, 
– uzupełnia tekst stanowiący opis zdjęcia brakującymi 

informacjami, 
– mówi, jak spędza czas wolny, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru plakatu reklamującego projekt 

„Wiosna na sportowo” i uzasadnia swój wybór oraz 

podaje powody odrzucenia innych propozycji, 
– porządkuje relację sportową, 
– pisze relację z wydarzenia sportowego, w którym 

uczestniczył z przyjaciółmi w ostatni weekend. 

– opowiada o problemie otyłości w USA, 
– uzasadnia, dlaczego uprawia poszczególne dyscypliny 

sportowe, 
– opisuje zdjęcie, 
– interpretuje statystykę, 
– opowiada, z jakich powodów Niemcy nie uprawiają 

sportu, 
– argumentuje, dlaczego warto uprawiać sport, 
– tworzy zdania celowe z konstrukcją bezokolicznikową 

um … zu …, 
– porównuje osoby (ich wiek, osiągnięcia sportowe), 
– przedstawia wyniki sportowe, 
– interpretuje dane na podstawie tabeli, 
– opisuje sportowca na podstawie podanych informacji, 
– stopniuje przymiotniki oraz przysłówki (regularne i 

nieregularne), 
– mówi, o co walczył Nelson Mandela, 
– wyjaśnia pojęcie „apartheid”,  
– wyjaśnia, jak sport może zmienić świat i ludzi, 
– tworzy pytania z przysłówkami zaimkowymi, 
– wyjaśnia pojęcia „rafting” oraz „canyoning”, 
– opowiada o wybranych sportach ekstremalnych, 
– opisuje zdjęcie, 
– opowiada, jak spędza czas wolny, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru plakatu reklamującego projekt 

„Wiosna na sportowo” i przekonywująco uzasadnia swój 

wybór oraz podaje rozmaite powody odrzucenia innych 

propozycji, 
– porządkuje relację sportową, 
– pisze relację z wydarzenia sportowego, w którym 

uczestniczył z przyjaciółmi w ostatni weekend, stosując 

środki wyrazu charakterystyczne dla tej formy 

wypowiedzi. 

 



ROZDZIAŁ VII 
 

„Um die Welt reisen“ 

– nazywa cele podróży,  
– podaje czas trwania podróży, 
– nazywa środki komunikacji, 
– opisuje zdjęcie na podstawie pytań, 
– wymienia przyimki występujące z celownikiem oraz z 

biernikiem lub celownikiem i podaje ich polskie 

znaczenie, 
– zna zasady stosowania przyimków występujących z 

celownikiem oraz z biernikiem lub celownikiem, 
– porządkuje dialogi, 
– nazywa formy wypoczynku, 
– mówi o planach wakacyjnych innych uczniów, 
– zna zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym Futur 

I, 
– zna pojęcie „Haustauschurlaub”, 
– wie, na czym polega forma spędzania urlopu „dom za 

dom”, 
– wskazuje wady i zalety wakacji „dom za dom”, 
– zna podstawowe informacje na temat Berlina (liczba 

mieszkańców, najważniejsze zabytki, najdłuższa rzeka, 

data upadku muru berlińskiego), 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru oferty podróży i uzasadnia swój 

wybór oraz podaje powody odrzucenia innej propozycji, 
– redaguje list prywatny do kolegi/koleżanki z Niemiec, 

w którym krótko przedstawia się, pisze o swojej szkole i 

zainteresowaniach, opisuje swoją rodzinę, zaprasza 

go/ją na letnie warsztaty taneczne do swojej 

miejscowości. 

– opisuje podróż, określając jej cel, czas trwania oraz 

środki komunikacji, 
– opisuje zdjęcie, 
– planuje własną podróż dookoła świata, 
– tworzy prezentację multimedialną, 
– stosuje w zdaniach przyimki występujące z 

celownikiem oraz z biernikiem lub celownikiem, 
– opowiada o swoich planach wakacyjnych, 
– zdaje relację na temat planów wakacyjnych innych 

uczniów, 
– tworzy zdania w czasie przyszłym Futur I, 
– wyjaśnia pojęcie „Haustauschurlaub”, 
– wyjaśnia, na czym polega forma spędzania urlopu 

„dom za dom”, 
– wymienia wady i zalety wakacji „dom za dom”, 
– mówi, ilu mieszkańców ma Berlin oraz ilu 

obcokrajowców w nim zamieszkuje, 
– nazywa ciekawe miejsca w Berlinie, 
– informuje, kiedy miał miejsce upadek muru 

berlińskiego, 
– mówi, jak się nazywa najdłuższa rzeka płynąca przez 

Berlin, 
– planuje wycieczkę do Berlina, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru oferty podróży i przekonywująco 

uzasadnia swój wybór oraz podaje rozmaite powody 

odrzucenia innej propozycji, 
– redaguje list prywatny do kolegi/koleżanki z Niemiec, 

w którym szczegółowo przedstawia się, pisze o swojej 

szkole i rozmaitych zainteresowaniach, opisuje 

wnikliwie członków rodziny, zaprasza go/ją na letnie 

warsztaty taneczne do swojej miejscowości. 
 

 



WYMAGANIA DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 3 IV.0/IV.1 

Treści nauczania / 
temat rozdziału 

Wymagania edukacyjne 
podstawowe (P) – wymagania konieczne (ocena 

dopuszczająca) i wymagania podstawowe (ocena 

dostateczna) 

ponadpodstawowe (PP) – wymagania rozszerzające 

(ocena dobra) i wymagania dopełniające (ocena 

bardzo dobra) 
Uczeń: Uczeń: 

ROZDZIAŁ I 
 

„Welt der Bildung” 
 

 

– podaje informacje na temat swoich wakacji, 
– mówi, gdzie i z kim spędził wakacje, 
– podaje argumenty przemawiające za powrotem do 

szkoły lub przeciw niemu, 
– mówi o swoich planach na nowy rok szkolny, 
– informuje, co można, a czego nie wolno robić w jego 

szkole, 
– wyraża zdanie na temat swojej szkoły i nauczycieli, 
– wymienia pozytywne i negatywne cechy charakteru, 
– informuje, jaki jest jego ulubiony nauczyciel, 
– wymienia rodzaje studiów, 
– opisuje dane statystyczne, 
– opowiada o planach na przyszłość niemieckich 

absolwentów, 
– pyta kolegów o ich plany na przyszłość, 
– mówi, jakie ma plany na przyszłość, 
– wymienia rodzaje studiów w Niemczech i Polsce, 
– wymienia przedmioty na wybranych kierunkach 

studiów, 
– nazywa swoje talenty, 
– rozumie cytaty znanych osób, 
– opowiada o swojej wymarzonej uczelni, 
– zna zasady tworzenia zdań z bezokolicznikiem z zu i 

bez zu 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru formy wypoczynku i uzasadnia swój 

wybór oraz podaje powody odrzucenia pozostałych 

propozycji, 

– opowiada o swoich wrażeniach z wakacji, 
– rozmawia z kolegami na temat powrotu do szkoły, 
– uzasadnia swoje zdanie, 
– opowiada o swoich planach na nowy rok szkolny, 
– opowiada o swojej szkole i nauczycielach, 
– opowiada o swoim ulubionym nauczycielu, 
– opisuje i interpretuje dane statystyczne,  
– opowiada o planach na przyszłość niemieckich 

absolwentów, 
– rozmawia z kolegami na temat ich planów na 

przyszłość, 
– opowiada o swoich planach na przyszłość, 
– opowiada o studiach w Niemczech i Polsce, 
– mówi o swoich talentach i możliwościach ich rozwoju, 
– wyjaśnia własnymi słowami cytaty znanych osób, 
– opowiada o swojej wymarzonej uczelni, 
– tworzy zdania z bezokolicznikiem z zu i bez zu, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru formy wypoczynku i przekonująco 

uzasadnia swój wybór oraz podaje rozmaite powody 

odrzucenia pozostałych propozycji, 
– udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące danych statystycznych, 
– opisuje i interpretuje dane statystyczne, stosując środki 

wyrazu charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi, 
– uzupełnia grafikę brakującymi danymi na podstawie 

tekstu, 
– precyzyjnie opisuje przyszłość niemieckich 



– udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami na pytania 

dotyczące danych statystycznych, 
– opisuje dane statystyczne, 
– uzupełnia grafikę brakującymi danymi na podstawie 

tekstu, 
– opisuje przyszłość niemieckich absolwentów szkół 

wyższych na podstawie danych statystycznych, 
– przedstawia krótko w formie pisemnej swoje plany na 

przyszłość. 

absolwentów szkół wyższych na podstawie danych 

statystycznych, 
– opisuje swoje plany na przyszłość. 

ROZDZIAŁ II 
 

„Feste – weltweit” 

– nazywa religie oraz ich wyznawców, 
– nazywa świątynie i kościoły poszczególnych wyznań, 
– nazywa symbole religijne poszczególnych religii oraz 

ich święte pisma, 
– wymienia święta obchodzone w poszczególnych 

religiach, 
– informuje, jaka jest największa religia / wspólnota 

religijna w Polsce, 
– opisuje dane statystyczne, 
– wymienia największe święta chrześcijańskie,  
– mówi o zwyczajach bożonarodzeniowych panujących 

w wybranych krajach na świecie, 
– opowiada krótko o swoich wrażeniach związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia, 
– nazywa największe święta świeckie w roku, 
– zna formy składania życzeń z okazji wybranych świąt, 
– zna zwroty niezbędne do zapraszania gości na 

uroczystości,  
– zaprasza rozmówcę na przyjęcie lub do kina, 
– wie, jak jest świętowany karnawał w Wenecji i 

Kolonii, 
– wie, jak wygląda karnawał w Rio, 
– zna tradycje związane z karnawałem w Niemczech, 
– bierze udział w projekcie szkolnym na temat 

zwyczajów i tradycji związanych ze znanymi świętami 

w różnych krajach,  

– opowiada o największych religiach świata,  
– opowiada o największej religii / wspólnocie religijnej 

w Polsce, 
– opisuje i interpretuje dane statystyczne, 
– opowiada o zwyczajach bożonarodzeniowych 

panujących w wybranych krajach na świecie, 
– opowiada o swoich wrażeniach związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia, 
– opowiada o największych świętach świeckich w roku, 
– składa życzenia z okazji wybranych świąt, 
– zaprasza gości na uroczystości,  
– zaprasza rozmówcę na przyjęcie lub do kina, 
– mówi, jak jest świętowany karnawał w Wenecji i 

Kolonii, 
– opowiada o karnawale w Rio, 
– tworzy prezentację multimedialną na temat zwyczajów 

i tradycji związanych ze znanymi świętami w różnych 

krajach, 
– tworzy dopełniacz rzeczownika, 
– tworzy zdania w stronie biernej w czasie teraźniejszym 

Präsens oraz przeszłym Präteritum, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia najlepiej 

odzwierciadlającego formy spędzania świąt Bożego 

Narodzenia w jego kraju i przekonująco uzasadnia swój 

wybór oraz podaje rozmaite powody odrzucenia 



– zna zasady tworzenia dopełniacza rzeczownika, 
– zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej w czasie 

teraźniejszym Präsens oraz przeszłym Präteritum, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia najlepiej 

odzwierciadlającego formy spędzania świąt Bożego 

Narodzenia w jego kraju i uzasadnia swój wybór oraz 

podaje powody odrzucenia pozostałych propozycji, 
– redaguje zaproszenie na przyjęcie pożegnalne, 
– redaguje krótki tekst skierowany do uczniów szkoły na 

temat balu karnawałowego według podanych informacji. 

pozostałych propozycji, 
– redaguje zaproszenie na przyjęcie pożegnalne, stosując 

środki wyrazu charakterystyczne dla tej formy 

wypowiedzi, 
– redaguje tekst skierowany do uczniów szkoły na temat 

balu karnawałowego według podanych informacji. 

ROZDZIAŁ III 
 

„Die Welt der Kultur” 

– nazywa rodzaje książek, 
– wyraża swoje zdanie na temat książek, 
– mówi, jaka jest jego ulubiona książka, 
– informuje, jaka jest ulubiona książka jego 

kolegi/koleżanki,   
– nazywa gatunki filmowe, 
– informuje, jaki film ostatnio oglądał, 
– wyraża swoje zdanie na temat wybranego filmu, 
– rozumie argumenty przemawiające za oglądaniem 

oraz przeciw oglądaniu filmów w kinie i na DVD, 
– nazywa gatunki sztuki, 
– wymienia znane niemieckie osobistości ze świata 

sztuki i kultury, 
– wymienia znanych na świecie polskich artystów i ich 

dzieła, 
– wyraża swoje zdanie temat wybranego dzieła sztuki, 
– mówi o swoim ulubionym dziele sztuki, 
– rozumie definicję muzeum, 
– wie jak wygląda „tradycyjne” i „żywe” muzeum, 
– wie, na czym polega różnica między „tradycyjnym” a 

„żywym” muzeum, 
– wie, jak wygląda życie i kultura ludu San, 
– wyraża swoje zdanie na temat „tradycyjnego” i/lub 

„żywego” muzeum, 

– wyraża swoje zdanie na temat książek, 
– opowiada o swojej ulubionej książce i jej autorze, 
– rozmawia z kolegą/koleżanką o książkach, 
– opowiada o ulubionej książce kolegi/koleżanki, 
– rozmawia o ostatnio obejrzanym filmie, 
– wyraża opinię o filmie, 
– podaje argumenty przemawiające za oglądaniem oraz 

przeciw oglądaniu filmów w kinie i na DVD, 
– opowiada o znanych niemieckich osobistościach ze 

świata sztuki i kultury, 
– opowiada o znanych na świecie polskich artystach i ich 

dziełach, 
– opowiada o wybranym dziele sztuki i jego twórcy, 
– wyraża opinię na temat dzieła sztuki, 
– opowiada o swoim ulubionym dziele sztuki, 
– podaje definicję muzeum, 
– opowiada o wizycie w „tradycyjnym” i „żywym” 

muzeum, 
– mówi o różnicach między „tradycyjnym” a „żywym” 

muzeum, 
– opowiada o życiu i kulturze ludu San, 
– wyraża opinię na temat „tradycyjnego” i/lub „żywego” 

muzeum i ją uzasadnia, 
– stosuje w wypowiedziach odmianę przymiotników po 



– zna zasady odmiany przymiotników po rodzajniku 

określonym i nieokreślonym, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru  
zdjęcia przedstawiającego formy poznawania nowych 

kultur i dzieł sztuki i uzasadnia swój wybór oraz podaje 

powody odrzucenia pozostałych propozycji, 
– uzupełnia wiadomość w imieniu osoby przedstawionej 

w opisie sytuacji, 
– redaguje krótką wiadomość. 

rodzajniku określonym i nieokreślonym, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia przedstawiającego formy 

poznawania nowych kultur i dzieł sztuki i przekonująco 

uzasadnia swój wybór oraz podaje rozmaite powody 

odrzucenia pozostałych propozycji, 
– redaguje krótką wiadomość, stosując środki wyrazu 

charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi. 

ROZDZIAŁ IV 
 

„Die Kauflust weltweit” 

– nazywa wybrane sklepy i towary, 
– zna zwroty niezbędne do prowadzenia rozmowy na 

targu i w sklepie, 
– nazywa owoce i warzywa, 
– mówi, gdzie kupuje owoce i warzywa,  
– rozumie reklamę sklepu, 
– nazywa części garderoby damskiej i męskiej, 
– zna zwroty niezbędne do prowadzenia rozmowy w 

sklepie odzieżowym, 
– informuje, gdzie najchętniej robi zakupy i dlaczego, 
– informuje, co kupuje chętnie oraz jak płaci za zakupy, 
– zna argumenty przemawiające za robieniem zakupów 

przez Internet, w sklepach w mieście oraz w sklepach z 

używaną odzieżą,  
– rozumie pojęcia „Thanksgiving”, „Black Friday”, 

„Kaufzurückhaltung”, 
– wie, jak wygląda „czarny piątek” w USA, 
– zna słownictwo dotyczące wyprzedaży w sklepach, 
– zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej 

określającej stan w czasie teraźniejszym Präsens oraz 

przeszłym Präteritum, 
– zna zasady tworzenia zdań okolicznikowych czasu ze 

spójnikami als i wenn, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru  

– prowadzi rozmowę na targu i w sklepie, 
– wyraża opinię o kupowaniu owoców i warzyw w 

supermarkecie oraz na targu i ją uzasadnia, 
– interpretuje reklamę sklepu, 
– rozmawia o zakupach, 
– prowadzi rozmowę ze sprzedawcą w sklepie 

odzieżowym, 
– opowiada, gdzie najchętniej robi zakupy i dlaczego, 
– opowiada, co kupuje chętnie oraz jak płaci za zakupy, 
– podaje argumenty przemawiające za robieniem 

zakupów przez Internet, w sklepach w mieście oraz w 

sklepach z używaną odzieżą,  
– zna pojęcia „Thanksgiving”, „Black Friday”, 

„Kaufzurückhaltung”, 
– opowiada o „czarnym piątku” w USA, 
– tworzy zdania w stronie biernej określającej stan w 

czasie teraźniejszym Präsens oraz przeszłym 

Präteritum, 
– tworzy zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als i 

wenn, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia, które najbardziej odpowiada 

jego oczekiwaniom związanym z robieniem zakupów, i 

przekonująco uzasadnia swój wybór oraz podaje 

rozmaite powody odrzucenia pozostałych propozycji, 



zdjęcia, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom 

związanym z robieniem zakupów, i uzasadnia swój 

wybór oraz podaje powody odrzucenia pozostałych 

propozycji, 
– redaguje notatkę do współlokatora według podanych 

informacji, 
– redaguje SMS do kolegi/koleżanki według podanych 

punktów, 
– redaguje krótką wiadomość do mamy według 

podanych informacji. 

– redaguje notatkę do współlokatora według podanych 

informacji, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla 

tej formy wypowiedzi, 
– redaguje krótką wiadomość do mamy według 

podanych informacji, stosując środki wyrazu 

charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi. 

ROZDZIAŁ V 
 

„Es gibt nur eine Welt” 

– podaje podstawowe informacje na temat planety 

Ziemia, 
– rozumie informacje na temat ciekawostek 

geograficznych, 
– nazywa elementy krajobrazu, 
– zna zwroty niezbędne do określania położenia 

wybranych miejsc na ziemi,  
– wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne 

dla klimatu w wybranych miejscach na ziemi, 
– mówi, jakie jest najpiękniejsze jego zdaniem miejsce 

na ziemi, 
– nazywa istoty żyjące na ziemi oraz podaje, czego one 

potrzebują do życia, 
– nazywa zagrożenia wywołane działaniem człowieka, 
– zna przyczyny i skutki zmian klimatu, 
– rozumie informacje dotyczące dwutlenku węgla, 
– nazywa źródła energii odnawialnej, 
– zna zalety odnawialnych źródeł energii, 
– mówi, co można zrobić, aby chronić środowisko,  
– informuje, co sam robi dla środowiska, 
– wie, jak wygląda życie Masajów, 
– wie, z czego słyną rezerwaty przyrody w Kenii, 
– nazywa wybrane dzikie zwierzęta, 
– zna argumenty przemawiające za ochroną środowiska, 
– zna zasady tworzenia form czasowników w trybie 

– opisuje planetę Ziemia na podstawie podanych 

informacji, 
– wymienia ciekawostki geograficzne, 
– opowiada o wybranych krajobrazach na ziemi, 
– opisuje położenie wybranych miejsc na ziemi,  
– opowiada o klimacie w wybranych miejscach na ziemi, 
– tworzy ustną prezentację na temat najpiękniejszego 

jego zdaniem miejsca na ziemi, 
– opisuje istoty żyjące na ziemi,  
– mówi o zagrożeniach wywołanych działaniem 

człowieka, 
– nazywa przyczyny i skutki zmian klimatu, 
– podaje informacje dotyczące dwutlenku węgla, 
– nazywa źródła energii odnawialnej, które można 

byłoby wykorzystać w jego miejscu zamieszkania oraz 

uzasadnia swoją wypowiedź, 
– podaje zalety odnawialnych źródeł energii, 
– informuje, co można zrobić, aby chronić środowisko,  
– opowiada, co sam robi dla środowiska, 
– opowiada o życiu Masajów, 
– opowiada o rezerwatach przyrody w Kenii, 
– podaje argumenty przemawiające za ochroną 

środowiska, 
– stosuje w wypowiedziach formy trybu 

przypuszczającego Konjunktiv II, 



przypuszczającym Konjunktiv II, 
– zna zasady tworzenia formy opisowej trybu 

Konjunktiv II, 
– zna zasadę odmiany czasowników modalnych w trybie 

przypuszczającym Konjunktiv II, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia przedstawiającego 

najważniejsze zadanie dotyczące ochrony środowiska, 

jakie stoi przed jego rodziną, i uzasadnia swój wybór 

oraz podaje powody odrzucenia pozostałych propozycji, 
– porządkuje tekst listu formalnego. 

– stosuje w wypowiedziach formę opisową trybu 

przypuszczającego Konjunktiv II, 
– stosuje w wypowiedziach formy czasowników 

modalnych w trybie przypuszczającym Konjunktiv II, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia przedstawiającego 

najważniejsze zadanie dotyczące ochrony środowiska, 

jakie stoi przed jego rodziną, i przekonująco uzasadnia 

swój wybór oraz podaje rozmaite powody odrzucenia 

pozostałych propozycji, 
– redaguje list formalny, stosując środki wyrazu 

charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi. 

ROZDZIAŁ VI 
 

„Die Weltentwicklung ” 

– nazywa wybrane sprzęty gospodarstwa domowego, 
– nazywa wybrane urządzenia elektroniczne, 
– zna i rozumie reguły właściwego zachowania w 

cyfrowym świecie,  
– wie, jak wyglądają targi elektroniki rozrywkowej w 

Las Vegas, 
– wymienia wybranych wynalazców i ich wynalazki,  
– nazywa sposoby komunikacji z przyjaciółmi, 
– informuje, ile czasu dziennie spędza w Internecie, 
– podaje powody, dla których korzysta z Internetu, 
– nazywa wybrane części samochodu, 
– zna słownictwo związane ze sprzedażą samochodów, 
– zna zasadę działania samochodów elektrycznych, 
– zna argumenty przemawiające za samochodami 

elektrycznymi i przeciwko nim, 
– zna zasady tworzenia zdań przydawkowych z 

zaimkami względnymi w mianowniku, celowniku i 

bierniku, 
– opisuje ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia do prezentacji 

przedstawiającej pozytywne strony cyfryzacji świata i 

uzasadnia swój wybór oraz podaje powody odrzucenia 

pozostałych propozycji, 

– informuje, jakich urządzeń elektronicznych używa na 

co dzień i dlaczego, 
– wymienia reguły właściwego zachowania w cyfrowym 

świecie,  
– opowiada o targach elektroniki rozrywkowej w Las 

Vegas, 
– opowiada o wybranych wynalazcach i ich 

wynalazkach,  
– mówi, w jaki sposób komunikuje się z przyjaciółmi, 
– informuje, ile czasu dziennie spędza w Internecie, 
– mówi, dlaczego korzysta z Internetu, 
– opowiada o swoich pozytywnych i negatywnych 

doświadczeniach z Internetem, 
– nazywa części samochodu, 
– mówi, jak działają samochody elektryczne, 
– podaje argumenty przemawiające za samochodami 

elektrycznymi i przeciwko nim, 
– tworzy zdania przydawkowe z zaimkami względnymi 

w mianowniku, celowniku i bierniku, 
– opisuje szczegółowo ilustrację, 
– dokonuje wyboru zdjęcia do prezentacji 

przedstawiającej pozytywne strony cyfryzacji świata, i 

przekonująco uzasadnia swój wybór oraz podaje 



– redaguje swój życiorys. rozmaite powody odrzucenia pozostałych propozycji, 
– redaguje swój życiorys, stosując środki wyrazu 

charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi. 
 

 

OCENA CELUJĄCA 
 

 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

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 właściwie na 

nie reaguje,  
– rozumie teksty słuchane i 

pisane, których słownictwo i 

struktury gramatyczne 

wykraczają poza program 

nauczania,  
– na bazie 

wysłuchanego/przeczytaneg

o tekstu określa główną jego 

myśl, określa główną myśl 

poszczególnych części 

tekstu, sprawnie wyszukuje 

szczegółowe informacje, 

określa intencje autora 

tekstu, kontekst wypowiedzi,  
– określa związki między 

poszczególnymi częściami 

– uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate 

słownictwo i zróżnicowane 

struktury gramatyczne, 

wykraczające poza materiał 

nauczania,  
– nie popełnia błędów, które 

zakłócają komunikację,  
– stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 

w zależności od sytuacji,  
– potrafi spontanicznie 

nawiązać i podtrzymać 

rozmowę,  
– wypowiada się swobodnie 

bez przygotowania,  
– wypowiedzi są płynne,  
– wypowiedzi są całkowicie 

poprawne fonetycznie, bez 

błędów w wymowie i 

intonacji.  
 

– uczeń bez żadnych 

trudności redaguje dłuższe i 

krótsze teksty użytkowe, tj. 

wiadomość, opis, 

sprawozdanie z rozmowy, 

pocztówkę, e-mail, list 

prywatny, stosując środki 

wyrazu charakterystyczne 

dla wymaganej formy 

wypowiedzi oraz 

precyzyjnie dobierając 

słownictwo pozwalające na 

pełny przekaz informacji,  
– swobodnie reaguje w 

formie pisemnej w 

określonych sytuacjach,  
– wypowiedzi pisemne są 

zgodne z tematem, bogate 

pod względem treści, spójne 

i logiczne,  
– wypowiedzi pisemne  
zawierają słownictwo i 

– 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, wykonuje 

dodatkowe prace projektowe 

oraz wszystkie zadania 

domowe,  
– z prac klasowych uzyskuje 

96%–100% punktów i 

rozwiązuje dodatkowe 

zadania na ocenę celującą,  
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych celujących i 

bardzo dobrych,  
– swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi,  
– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia 



tekstu słuchanego bądź 

pisanego,  
– potrafi streścić 
wysłuchane/przeczytane 

teksty, stosując bogate 

słownictwo i struktury 

gramatyczne. 

struktury 
gramatyczne wykraczające 

poza program nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają tylko sporadyczne 

błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne nie 

zawierają błędów 

interpunkcyjnych. 

wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane 

słowa i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. 

parafraza, definicja) w 

wypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta jakiegoś wyrazu, 
– posiada świadomość 

językową (np. podobieństw i 

różnic między językami), 
– odnosi sukcesy w 

konkursach i olimpiadach, 
– uczęszcza na zajęcia koła 

języka niemieckiego, 
– zna kulturę i obyczaje 

krajów 

niemieckojęzycznych. 

OCENA BARDZO DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA  
SPRAWNOŚĆ PISANIA  GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO  
INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY  
AKTYWNOŚCI  

uczeń rozumie wszystkie  
polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela formułowane w 

języku niemieckim i 

właściwie na nie reaguje,  
– rozumie teksty słuchane i 

pisane mniej więcej w 90%,  
– na bazie 

wysłuchanego/przeczytaneg

o tekstu określa główną jego 

– 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 

– uczeń bez trudności 

redaguje dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, tj. 

wiadomość, opis, 

sprawozdanie z rozmowy, 

pocztówkę, e-mail, list 

prywatny, stosując środki 

wyrazu charakterystyczne 

dla wymaganej formy 

wypowiedzi oraz 

– 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, bierze udział 

w pracach projektowych oraz 

systematycznie odrabia 

zadania domowe,  
– z prac klasowych uzyskuje 

85%–95% punktów,  



myśl, określa główną myśl 

poszczególnych części 

tekstu, wyszukuje 

szczegółowe informacje, 

określa intencje autora 

tekstu, określa kontekst 

wypowiedzi,  
– określa związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu słuchanego bądź 

pisanego,  
– potrafi streścić  
wysłuchane/przeczytane 

teksty, stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania.  

podtrzymać rozmowę,  
– wypowiedzi są płynne,  
– wypowiedzi są poprawne 

fonetycznie, bez błędów w 

wymowie i intonacji.  

precyzyjnie dobierając 

słownictwo pozwalające na 

pełny przekaz informacji,  
– swobodnie reaguje w 

formie pisemnej w 

określonych sytuacjach,  
– wypowiedzi pisemne są 

zgodne z tematem, bogate 

pod względem treści, spójne 

i logiczne,  
– wypowiedzi pisemne  
zawierają słownictwo  
i struktury gramatyczne  
zawarte w programie 

nauczania,  
– wypowiedzi pisemne  
zawierają sporadyczne 

błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu,  
wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne błędy 

interpunkcyjne. 

– uzyskał większość ocen  
cząstkowych bardzo 

dobrych,  
– swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi,  
– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane 

słowa i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. 

parafraza, definicja) w 

wypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta jakiegoś wyrazu,  
– posiada świadomość 

językową (np. podobieństw i 

różnic między językami),  
– bierze udział w konkursach 

i olimpiadach, 
– uczęszcza na zajęcia koła 

języka niemieckiego, 
– korzysta z różnych źródeł 

informacji w języku 

niemieckim, 
– zna kulturę i obyczaje 

krajów 

niemieckojęzycznych. 
 

 

 



OCENA DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

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 właściwie na 

nie reaguje,  
– rozumie teksty słuchane i 

pisane mniej więcej w 75%,  
– na bazie 

wysłuchanego/przeczytaneg

o tekstu określa główną jego 

myśl, określa główną myśl 

poszczególnych części 

tekstu, wyszukuje większość 

informacji, określa intencje 

autora, określa kontekst 

większości wypowiedzi, 
– określa związki między 

poszczególnymi częściami 

większości tekstów 

słuchanych bądź pisanych, 
– potrafi streścić większość 

wysłuchanych/przeczytanyc

h tekstów, stosując 

słownictwo 
i struktury gramatyczne 

– uczeń wypowiada się,  
stosując zasób słów  
i struktury gramatyczne  
zawarte w programie  
nauczania,  
– popełnia nieliczne 
błędy, które nie zakłócają 

komunikacji, 
– wypowiedzi są płynne przy 

niewielkiej pomocy 
nauczyciela, 
– wypowiedzi są 
zgodne z tematem, 
– wypowiedzi są 
zasadniczo poprawne 

fonetycznie i intonacyjnie. 

– uczeń redaguje dłuższe i 

krótsze teksty użytkowe, tj. 

wiadomość, opis, 

sprawozdanie z rozmowy, 

pocztówkę, e-mail, list 

prywatny, stosując 

większość środków wyrazu 

charakterystycznych dla 

wymaganej formy 

wypowiedzi oraz z 

niewielkimi 

niedopatrzeniami dobierając 

słownictwo pozwalające na 

przekaz większości 

informacji, 
– reaguje w formie pisemnej 

w większości określonych 

sytuacji, 
– wypowiedzi pisemne są 

zgodne z tematem, spójne i 

logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 

nauczania, 

– 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, bierze udział 

w pracach projektowych oraz  
systematycznie odrabia 

zadania domowe,  
– z prac klasowych uzyskuje 

70%–84% punktów, 
– uzyskał większość ocen 
cząstkowych dobrych, 
– dość swobodnie posługuje 

się nabytymi kompetencjami 

językowymi, 
– stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane 

słowa i zwroty), 
– posiada świadomość 

językową (np. podobieństw i 

różnic między językami). 



objęte programem 

nauczania. 
 

– wypowiedzi pisemne 
zawierają nieliczne błędy 

gramatyczne, leksykalne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, które nie 

wpływają na 

OCENA DOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

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 właściwie na 

nie reaguje,  
– rozumie teksty słuchane i 

pisane mniej więcej w 60%,  
– na bazie 

wysłuchanego/przeczytaneg

o tekstu określa główną jego 

myśl oraz wyszukuje dużą 

część informacji w 

nieskomplikowanych 

wypowiedziach,  
– potrafi streścić tylko 

niektóre 

wysłuchane/przeczytane 

teksty, stosując proste 

słownictwo i struktury 

– uczeń wypowiada się,  
stosując pojedyncze słowa i 

struktury gramatyczne  
zawarte w programie  
nauczania,  
– popełnia błędy świadczące 

o niepełnym opanowaniu 

struktur leksykalnych i 

gramatycznych, co czasami 

zakłóca  
komunikację,  
– wypowiedzi są płynne w 

zasadniczej części,  
– wypowiedzi są  
zgodne z tematem,  
– wypowiedzi są zrozumiałe 

pomimo błędów w wymowie 

niektórych wyrazów i w 

intonacji.  

– uczeń redaguje dłuższe i 

krótsze teksty użytkowe, tj. 

wiadomość, opis, 

sprawozdanie z rozmowy, 

pocztówkę, e-mail, list 

prywatny, 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  
zgodne z tematem,  

– uczeń poprawnie  
stosuje tylko niektóre 

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%–69% punktów,  
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych dostatecznych,  
– w stopniu dostatecznym 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi,  
– stosuje proste strategie 

komunikacyjne.  



gramatyczne objęte 

programem nauczania.  
– 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 liczne powtórzenia 

leksykalne i mało 

urozmaicone struktury 

gramatyczne oraz 

składniowe. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

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 właściwie na 

nie reaguje,  
– rozumie teksty słuchane i 

pisane mniej więcej w 40%,  
– na bazie 

– 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 

– uczeń w sposób bardzo 

uproszczony redaguje 

dłuższe i krótsze teksty 

użytkowe, tj. wiadomość, 

opis, sprawozdanie z 

rozmowy, pocztówkę, e-

mail, list prywatny, nie 

stosując środków wyrazu 

charakterystycznych dla 

– 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, 

– uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem nauczania  
w danej klasie na poziomie 

podstawowym,  
– nie uczestniczy 

systematycznie ani aktywnie 

w  zajęciach 
i tylko sporadycznie odrabia 



wysłuchanego/przeczytaneg

o tekstu wyszukuje tylko 

niektóre informacje w 

nieskomplikowanych 

wypowiedziach, 
– rozumie ogólny sens tylko 

niektórych tekstów 

słuchanych bądź pisanych, 
– nie potrafi streścić 

wysłuchanych/przeczytanyc

h tekstów.  

komunikację, 
– wypowiedzi są płynne 

fragmentarycznie jedynie 

przy pomocy nauczyciela, 
– wypowiedzi są 
niepoprawne fonetycznie. 

wymaganej formy 

wypowiedzi oraz 

niewłaściwie dobierając 

słownictwo pozwalające na 

przekaz jedynie niewielkiej 

ilości informacji, 
– wypowiedzi pisemne są 
tylko częściowo zgodne 
z tematem, 
– wypowiedź pisemna 
zawiera ubogie 
słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają liczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne, które 
w znacznej mierze zakłócają 

– dobór słownictwa nie 

zawsze odpowiada 
tematowi. 

zadania domowe, 
– z prac klasowych uzyskuje 

36%–49% punktów, 
– uzyskał większość ocen 

cząstkowych 

dopuszczających, 
– w stopniu bardzo 

podstawowym posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi. 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO  

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA  
SPRAWNOŚĆ PISANIA  GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO  
INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY  
AKTYWNOŚCI  

− Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

− Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą..  

− Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

− Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

− Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

 


