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

1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi 

nauczyciel języka niemieckiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen. 

2. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania (WSO) Szkoły Podstawowej w Dobroniu.  

3. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 1-6. 

Ocenianie roczne, semestralne oraz cząstkowe z języka niemieckiego odbywa się w 

następującej skali: 

 Ocena celująca – 6 

 Ocena bardzo dobra – 5 

 Ocena dobra – 4 

 Ocenia dostateczna – 3 

 Ocena dopuszczająca – 2 

 Ocena niedostateczna – 1  

 

 

Ocena Zakres procentowy 
Dla uczniów bez 

dostosowania wymagań 

Dla uczniów z 

dostosowaniem 

wymagań 

Celująca 100% 95 – 100% 
Bardzo dobra 99 – 91% 86 – 95 % 
Dobra 90 – 76% 71 – 85% 

Dostateczna 75 – 51% 46 – 70% 
Dopuszczająca 50 – 35% 31 – 45% 

Niedostateczna  34 – 0% 30- 0% 
Uwaga! Może nastąpić zmiana oceny w zależności od trudności zagadnień od 1%  do 

5%.  Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, 

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

 

 

Ocena Wartość Ocena Wartość 
6 6,0 3+ 3,5 
6- 5,75 3 3,0 
5+ 5,5 3- 2,75 
5 5,0 2+ 2,5 



5- 4,75 2 2,0 
4+ 4,5 2- 1,75 
4 4,0 1+ 1,5 
4- 3,75 1 1 

 

4. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i 

umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym okresie . 

 Każdej ocenie cząstkowej, otrzymanej przez uczniów, przypisana jest określona waga. 

 Elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.  

 Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy 

 wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. 

a)  Wzór do obliczania średniej ważonej: 

                       

                       Suma ocen wagi 3 •3 + suma ocen wagi 2 • 2 + suma ocen wagi 1  

Św =           ------------------------------------------------------------------------------------- 

                        Ilość ocen wagi 3 • 3 + ilość ocen wagi 2 • 2 + ilość ocen wagi 1 

 

b) Formy aktywności uczniów a waga oceny: 

Przy ocenianiu śródrocznym i rocznym wystawienie oceny polega na obliczeniu średniej ważonej dla 

uzyskanych stopni szkolnych według następujących wag: 

Formy aktywności  Waga oceny 

Praca na lekcji (indywidualna, w grupach), 

aktywny udział  

w zajęciach.                                                                                                      

Przygotowanie do lekcji.  

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń.  

Praca domowa.  

Wykonanie pomocy dydaktycznych.  

 
 
1 

Kartkówka.                                                                                                      

Osiągnięcia w szkolnych konkursach.  

Odpowiedź ustna.  

Dyktando.  

Recytacja.  

 

2 

Sprawdziany, prace klasowe, testy.                                                                      

Rozwiązanie zadania problemowego.  

Osiągnięcia w konkursach  na etapie wyższym niż 

 

3 



szkolny.  

  

 

 

Oznaczenia literowe w dzienniku elektronicznym dla przedmiotu język niemiecki.  

 S – sprawdzian  

T- test diagnozujący 

A – aktywność na zajęciach 

K – kartkówka 

Pd – praca domowa 

Pl – praca na lekcji 

Ćw – ćwiczenie 

Z – zeszyt 

Kp – karta pracy 

np. - nieprzygotowanie 

nb – nieobecność na sprawdzianie, kartkówce, (na lekcji) 

P – plakat 

Rf – referat / prezentacja multimedialna 

Ch – praca dodatkowa dla chętnych  

 

  Dopuszcza się stosowanie wagi 0, wówczas ocena z taką wagą nie jest uwzględniona 

     przy liczeniu średniej. 

 Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć edukacyjnych, nauczyciel ma możliwość ustalenia innej  

   formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań. W takim przypadku ustala  

    również wagę dla tej aktywności, o czym informuje klasę.  

  Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne  

    kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni. 

 

c) Średnia ważona a wystawianie ocen śródrocznych i rocznych: 

 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/ rocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen 

cząstkowych: 

Średnia ważona  Stopień 

1,60 i poniżej niedostateczny 

od 1,61 do 2,60 dopuszczający 

od 2,61 do 3,60 dostateczny 



od 3,61 do 4,60 dobry 

od 4,61 do 5,50 bardzo dobry 

od 5,51   celujący 

 

5. Przy wystawianiu oceny na zakończenie okresu I lub roku szkolnego bierze się pod 

uwagę jego wagę. Oceny te są średnią ważoną ocen cząstkowych. O ocenie śródrocznej i 

końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się 

uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. Największą wagę mają stopnie z 

prac pisemnych – sprawdzianów  (obejmujących dział lub większą partię materiału), 

kartkówek z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, 

pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny 

okresowej lub końcoworocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy oraz 

możliwości intelektualne ucznia. 

6. Ocena na pierwszy okres jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 

7. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na I okres, musi zaliczyć materiał z tego okresu 

do końca marca. 

8. Na podwyższenie oceny z przedmiotu mają wpływ osiągnięte sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych oraz wyjątkowo twórcze i oryginalne osiągnięcia w nauce, 

oparte na gruntownej wiedzy i umiejętnościach wykraczających poza zakres programu 

przedmiotu. 

9. Wszystkie oceny są jawne i umotywowane. 

10. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych. 

11. Uczeń otrzymuje od nauczyciela ocenioną pracę kontrolną z komentarzem w 

formie zapisu lub ustnym na lekcji, podczas której sprawdzian jest omawiany. 

12. Rodzice ucznia mają prawo do wglądu w pracę ucznia podczas zebrań ogólnych, 

konsultacji lub spotkań wynikających z potrzeb. 

13. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić, omówić i udostępnić uczniom testy i sprawdziany w 

ciągu dwóch tygodni. 

14. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca danego 

roku szkolnego i pozostają one do wglądu dla uczniów i rodziców. 

15. Sprawdziany z języka niemieckiego podzielone są na 4 lub 5 części głównych 

sprawdzających umiejętności językowe. Każde zadanie opatrzone jest informacją o 

maksymalnej ilości punktów za jego poprawne wykonanie. Ocenianie następuje po 

zliczeniu wszystkich uzyskanych punktów przez ucznia i wyliczenie ich wartości 

procentowych.   

16. Testy i inne sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może napisać testu z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w 



terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie później niż dwa 

tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli tego nie uczyni otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

17. Jeżeli uczeń ewidentnie nie przyszedł tylko na sprawdzian pisze go na następnej 

lekcji języka niemieckiego, na której się pojawi. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

18. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna. Uczniowie mają na nią dwa tygodnie od daty 

oddania prac. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną. 

Uczeń pisze ja tylko raz a każdy stopień uzyskany z poprawy wpisuje się do dziennika. 

Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy sprawdzianu stopień wyższy niż ocena poprzednia, to 

tylko ona jest uwzględniana podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej a ocena niższa jest 

brana w „kółko”. Poprawie podlegają tylko oceny niedostateczna, dopuszczająca i 

dostateczna. 

19. Nie przewiduje się możliwości poprawy ocen z zapowiedzianych wcześniej 

kartkówek. 

20. Nie uwzględnia się nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów. 

21. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze. 

Nieprzygotowania zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć. Każde 

następne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. 

22. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i 

do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu. 

23. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, 

które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej. 

24. Ocenianiu podlegać będą:  

 Testy - Sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału są obowiązkowe, 

jednogodzinne i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą 

zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą. 

 Kartkówki z  bieżącego materiału obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie 

muszą być zapowiedziane. Kartkówki trwają nie dłużej niż 15 minut. 

 Wypowiedzi ustne ( przynajmniej jedna w semestrze oceniająca znajomość wiedzy 

gramatycznej i leksykalnej z przedmiotu z zakresu trzech ostatnich lekcji). 

 Prace domowe – w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub innej formie. 

 Praca na lekcji ( uczeń otrzymuje plusy za aktywność, które pod koniec semestru 

lub roku szkolnego zostają zamienione na pozytywną ocenę). Uczeń oceniany jest 

tylko wtedy gdy jego aktywność wynika z jego własnej inicjatywy.  

 Zeszyt przedmiotowy, brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, w 

rażących przypadkach może zostać zobowiązany do przepisania całego zeszytu. 





Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego  
do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczniów 
 

Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o dysfunkcjach, jest 
oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.  
 
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 
 indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 
 wysiłek wkładany przez ucznia w pracę, 
 zainteresowanie przedmiotem, 
 zaangażowanie ucznia na zajęciach. 

 
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia PPP: 

wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń, pisania sprawdzianów, kartkówek itp., 
możliwość rozbicia zadań na prostsze i ocenianie ich etapami, 
podczas odpowiedzi ustnej zadawanie większej liczby pytań dodatkowych, zamiast jednego 

złożonego, 
prace pisemne oceniane są według punktacji dostosowanej do możliwości ucznia, 
w stosunku do wszystkich uczniów z dysfunkcjami stosowane są zasady wzmacniania poczucia 

własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów 

 

Dostosowanie wymagań  
adekwatne do symptomów zaburzeń 

 
Objawy zaburzeń  Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych 
Objawy zaburzeń funkcji słuchowo- językowych: 
 
-trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: 
czytanie z użyciem  
polskiej wymowy poszczególnych liter i dźwięków, 
przekręcanie  
wyrazów, domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, 
pauzy,  
niezwracanie uwagi na interpunkcję 
-niepełne rozumienie treści tekstówi poleceń  
-uboższe słownictwo 
-trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne 
błędy  
-błędy w zapisywaniu wyrazów o tej samej 
wymowie,a różnej pisowni lub o tej samej pisowni a 
różnej wymowie 
-opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie 
liter i sylab 
-błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych 
-trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na 
określony temat 
-trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji 
 

 
-nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy 
tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów 
do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę 
czytania 
-dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, 
instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub 
sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich 
odczytaniu 
-jeśli to możliwe -sprawdziany i kartkówki 
przygotowywać w formie testów 
-raczej nie angażować do konkursów 
-uwzględniać trudności w rozumieniu treści , 
szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, 
dawać więcej czasu, instruować lub zalecać 
przeczytanie tekstu wcześniej w domu. 



 

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo-
przestrzennych, integracji percepcyjno-
motorycznej i lateralizacji: 
 
- trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie 
liter podobnych kształtem  
-mylenie liter zbliżonych kształtem lecz inaczej 
ułożonych w przestrzeni b-d-g-p, w-m 
-opuszczanie drobnych elementów graficznych liter / 
kropki, kreski/ 
-błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci 
-nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania 
-wolne tempo pisania, męczliwość ręki 
-niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia  
-obniżona czytelność pisma 
-nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki 

 

-dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania 
dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych 
wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w 
dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub 
pisanie z pamięci 

-błędów nie omawiać wobec całej klasy 

-w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi 
pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, 
planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp,  
rozwinięcie, zakończenie) 
-pomagać w doborze odpowiednich wyrażeń i zwrotów  
-nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w 
pracach pisemnych 
-dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać 
czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby 
skracać wielkość notatek 
-w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać 
ucznia ustnie 
-pozwalać na wykonywanie prac na komputerze  
-usprawniać zaburzone funkcje -zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

Symptomy trudności w przypadku inteligencji 
niższej niż przeciętna 
 
-słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia, 
-trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z 
kojarzeniem określonych dźwięków z 
odpowiadającymi im symbolami (literami), 
-trudności w rozumieniu czytanych treści, 
-niski poziom rozwoju słowno –pojęciowego 
(odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju), 
-ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna 
wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
-słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają 
niski poziom graficzny  
–odpowiadają wcześniejszej fazie rozwoju), 
-słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych  
sposobów zapamiętywania, 
-duże problemy z przywoływaniem z pamięci 
odległych partii materiału (słaba pamięć długotrwała, 
operacyjna), 
-trudności z selekcją i wychwyceniem myśli 
przewodniej w długich tekstach, 
-wolne tempo procesów umysłowych i działania, 
-problemy z zapamiętaniem nowego słownictwa 
mimo wielokrotnych powtórek i ćwiczeń 
utrwalających. 

 

-zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności 
zadań 

-dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie 
czasu na ich opanowanie i odpytywanie 
(pamiętając, że obniżenie wymagań nie może  
zejść poniżej podstawy programowej) 
-wydłużanie czasu na odpowiedź,  
-wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych 
np. ilustracje, ruchomy alfabet, 
-odwoływanie się do znanych sytuacji z życia  
codziennego, 
-formułowanie pytań w formie zdań o prostej 
konstrukcji powołujących się  
na ilustrujące przykłady 
-częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej 
pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień 
-należyzezwolić na dokończenie w domu niektórych 
prac wykonywanych na lekcjach 
-dyktanda przeprowadzać indywidualnie w 
wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają 
za klasą 
-potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na 
opanowanie materiał 

Symptomy trudności w   



przypadku uczniów słabo widzących 
 
-mylenie liter o podobnych kształtach  
-mylenie wyrazów o podobnej strukturze  
-przestawianie liter  
-nieprawidłowa technika czytania  
-brak rozumienia tekstu w całości  
-wolniejsze tempo czytania związane z problemami w 
spostrzeganiu całego wyrazu, zdania.  
-problemy z rozumieniem tekstu (konieczność 
koncentracji na postrzeganiu kształtu poszczególnych 
liter )  
-możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną 
sprawność spostrzegania i zakłóconą koordynację 
wzrokowo –ruchową.  
-możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, 
mylenie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne, złe 
rozplanowanie stron w zeszycie 

 
- właściwe umiejscowienie dziecka w klasie 
(zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 
pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie  
i widoczność ) 
-udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających 
wiedzę) w wersji powiększonej 
-zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka 
związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie 
i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową 
(wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań ) 
-umożliwienie dziecku korzystania z nagrań tekstów 
 

Symptomy trudności w przypadku uczniów słabo  
słyszących 
 
-dziecko sprawia wrażenie nie uważającego lub 
śniącego na jawie, może nie słyszeć instrukcji 
nauczyciela 
-jest niechętne angażowaniu się w działania klasowe, 
obawia się porażki, ponieważ ma kłopoty z 
rozumieniem 
-może reagować niewłaściwie w sytuacjach  
zabawowych ( nie rozumie zasad gry lub intencji 
innych osób ) 
-reaguje nietypowo na ustne instrukcje 
-może mieć zaburzenia mowy, mały zasób słów i pojęć 
-słabo czyta 
-zamienia i gubi litery, pomija cząstki wyrazów, myli 
końcówki  
–co powoduje zmianę treści znaczenia wyrazów, 
czasem pisze bezsensowne zlepki liter  
–w przypadku niezrozumienia ich znaczenia 
-duże trudności sprawia dziecku poprawna pisownia, 
opanowanie gramatyki,  
-nie jest ono w stanie samodzielnie czytać i zrozumieć 
treści dłuższych tekstów w podręczniku 
 

 
 
-zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla 
dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od okna. Uczeń 
będąc blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m ), którego 
twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego 
wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. 
Należy też, umożliwić dziecku odwracanie się w 
kierunku innych kolegów odpowiadających na  
lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi 
-nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w 
pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę  
-nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony 
twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie 
mowy z jego ust 
-należy mówić do dziecka wyraźnie używając 
normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych 
ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji 
-trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować 
zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, 
unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania 
krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń 
nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powodu 
je też większe zmęczenie. Takie zakłócenia stanowią 
również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, 
ponieważ są wzmacniane przez aparat 
-nauczyciel winien upewnić się czy polecenia 
kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez 
dziecko niedosłyszące. W przypadku trudności 
zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować 
inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku  
słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie 
wykonuje jego kolega siedzący w ławce 
 

Symptomy trudności w przypadku  
uczniów z dysleksją rozwojową 
 
-trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: 
głoskowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, 
domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie 
zwracanie uwagi na interpunkcję 
-niepełne rozumienie treści tekstów i pole 

 
 
-nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy 
tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych 
tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać 
technikę czytania 
-dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, 
instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy  



ceń, uboższe słownictwo 
-trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne 
błędy  
-opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie 
liter i sylab 
-błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych 
-trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na 
określony temat 
-trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, 
korzystaniu z wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu  
poleceń złożonych, instrukcji 
-trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie 
liter podobnych kształtem, mylenie liter zbliżonych  
kształtem, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni b-d-g-
p, w-m 
-opuszczanie drobnych elementów graficznych liter 
/kropki, kreski/ 
-błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci 
-nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania 
-wolne tempo pisania, męczliwość ręki 
 

lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich 
odczytaniu 
-starać się w miarę możliwości przygotowywać 
sprawdziany i kartkówki w formie testów 
-raczej nie angażować do konkursów 
-uwzględniać trudności w rozumieniu treści, 
szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, 
dawać więcej czasu, instruować lub zalecać 
przeczytanie tekstu wcześniej w domu 
-sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób 
poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, 
oceniać poprawność i sposób wykonania prac 
-dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania 
dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych  
wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w 
dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub  
pisanie z pamięci 
-dyktanda sprawdzające można organizować 
indywidualnie 
-błędów nie omawiać wobec całej klasy 
-w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi 
pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, 
planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie) 
-nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w 
pracach pisemnych 
-dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy 
uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby 
skracać wielkość notatek 
- w przypadku trudności z odczytaniem pracy dopytać 
ucznia,  
- pozwalać na wykonywanie prac na komputerze. 

 
Dysleksja-diagnoza dysleksji nie daje możliwości obniżenia wymagań  
 
Dysortografia -podczas oceny prac pisemnych -nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniać ją 
opisowo. Oceniać odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie uwzględniając tej 
drugiej oceny w ostatecznej klasyfikacji. Podczas prac pisemnych pozwolić na korzystanie ze słowników. 
 
Dysgrafia-wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze. Nie należy również oceniać 
estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na 
wypowiedź ustną 
 
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.  

 
 
ZAKRES WYMAGAŃ 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. aktywność na lekcji, pracę zgodną z 

poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy 

udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc 

koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. W związku z tym ustala się następujący 

zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: 

 
OCENA CELUJĄCA 
ROZUMIENIE TEKSTU 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 

• 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 

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 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 



formalny 
lub nieformalny styl 
wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji, 
• wypowiedzi są 
płynne, 
• wypowiedzi są 
całkowicie 
poprawne fonetycznie, 
bez 
błędów w wymowie i 
intonacji. 

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

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), 
• 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 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 

• 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, 

• 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 
określonych 
sytuacjach, 
• wypowiedzi pisemne 

• 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 91%–99% 
punktów, 
• uzyskał większość 
ocen cząstkowych 
bardzo dobrych, 
• dokonuje samooceny i 
wykorzystuje 
techniki samodzielnej 
pracy nad 
językiem (np. 
korzystanie ze 



oraz 
rozróżnia formalny i 
nieformalny 
styl wypowiedzi. 

opowiada o 
wydarzeniach 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 są 
płynne, 
• wypowiedzi są 
poprawne 
fonetycznie, bez 
błędów 
w wymowie i intonacji. 

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. 

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 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 

• 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 

• 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 

• 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 

• uczeń opanował 
materiał objęty 
programem nauczania 
w danej klasie, 
• jest aktywny na 
zajęciach, 
systematyczny oraz 
systematycznie 
odrabia zadania 
domowe, 
• z prac klasowych 
uzyskuje 76%–90% 
punktów, 
• uzyskał większość 
ocen cząstkowych 



określa jego 
główną myśl, 
wyszukuje większość 
informacji, określa 
intencje autora, 
określa kontekst 
większości 
wypowiedzi oraz ich 
styl. 

płynne przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela, 
• wypowiedzi są 
zgodne z tematem, 
• wypowiedzi są 
zasadniczo 
poprawne fonetycznie 
i intonacyjnie. 

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 

buduje 
spójne zdania. 

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 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 60%, 
• 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 

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 

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 51%–75% 
punktów, 
• uzyskał większość 
ocen cząstkowych 
dostatecznych, 
• współdziała w grupie, 
np. w lekcyjnych 
i pozalekcyjnych 
językowych pracach 
projektowych, 
• zna najważniejsze 
informacje 



w intonacji 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. 

na temat krajów 
niemieckojęzycznych 
z uwzględnieniem 
kontekstu 
lokalnego. 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
ROZUMIENIE TEKSTU 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 40%, 
• 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 n 
iewielkiejilości 
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%–50% 
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 
CZYTANEGO / 
SŁUCHANEGO 

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 
30%, 
• 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 
34% punktów, 
• uzyskał większość 
ocen cząstkowych 
niedostatecznych, 
• nie opanował 
najbardziej 
podstawowych 
informacji na temat 
krajów 
niemieckojęzycznych 

 
 


