
ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA 
POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 

 

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 

Uczeń: 

 spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielnej 
pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem niemieckim 

 jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania 
domowe, 

 wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania 
 wykorzystuje wiadomości dodatkowe znacznie wykraczające poza program 

nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie  
pozaszkolnym.  

 wypowiada się poprawnie językowo stosując prawidłową intonację, akcent,          
wymowę , struktury gramatyczne i leksykalne 

 wypowiada się płynnie, swobodnie, stosując bogatą  leksykę i różnorodność 
struktur wykraczających poza program nauczania wzbogacając wypowiedz 
własnymi komentarzami 

 bezbłędnie, spontaniczne i naturalnie reaguje w sytuacjach życia codziennego 
 potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i 

rozmów  
 uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, 
 bez trudu rozumie polecenia nauczyciela 
 czyta bezbłędnie 
 rozumie przeczytany tekst oraz samodzielnie czyta lekturę 
 bezbłędnie zalicza zadania klasowe(100% zadania określonego programem 

nauczania plus zadanie wykraczające poza program) 
 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 



OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeń: 

 potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i 
rozmów 

 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. 
 stosuje poprawną intonację, akcent 
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 
 potrafi mówić spójnie, bez wahań posługując się poprawnym językiem, 

popełniając niewiele błędów 
 z łatwością reaguje na polecenia nauczyciela 
 bezbłędnie czyta i rozumie teksty zamieszczone w podręczniku 
 w zadaniu pisemnym pisze prawie bezbłędnie pod względem gramatycznym 

pisząc teksty odpowiedniej długości używając prawidłowej pisowni i 
interpunkcji  

 reaguje w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i 
czynności, 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 

 zadania klasowe zalicza bezbłędnie(100%-94%poprawnych form) 
 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 
 
OCENA DOBRA 
 
Uczeń: 

 popełnia nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne 
 poprawnie reaguje na pytania nauczyciela dotyczące tematów z życia 

codziennego 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji 

różnorodnych tekstów i rozmów 
 przeważnie potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 
 posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne 

błędy 
 dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa 
 podczas czytania ma niewielką trudność w rozumieniu tekstu 
 w zadaniach klasowych popełnia niewielką ilość błędów(89%-75% materiału 

poprawnie) 
 uzyskał większość ocen cząstkowych dobrych 
 jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia 

zadania domowe 
 prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy  

 
 



OCENA DOSTATECZNA 
 
 Uczeń: 

 niedostatecznie rozumie tekst 
 używa słownictwa prostego, mało urozmaiconego 
 ma problemy z doborem właściwego słownictwa i poprawnym użyciem struktur 

gramatycznych 
 popełnia błędy w wymowie i akcentowaniu utrudniające zrozumienie 

wypowiedzi 
 wypowiedzi są zrozumiałe pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w 

intonacji 
 niezbyt poprawnie reaguje na pytania nauczyciela dotyczące tematów z życia 

codziennego 
 popełnia błędy leksykalne i gramatyczne, które w nieznacznym stopniu 

zakłócają komunikację 
 w zadaniach klasowych 69%-55% materiału poprawnie 
 wypowiedzi pisemne zawierają liczne powtórzenia leksykalne i mało 

urozmaicone struktury gramatyczne oraz składniowe 
 uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie na 

poziomie podstawowym 
 zeszyt przedmiotowy prowadzi niezbyt starannie ale posiada uzupełnione 

wszystkie tematy. 
 

 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń: 

 posiada ubogie słownictwo 
 prowadzi ograniczoną komunikację z licznymi błędami gramatycznymi i 

leksykalnymi 
 posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych 

błędów  
 popełnia liczne błędy w wymowie oraz akcencie 
 potrafi znaleźć odpowiedz na uprzednio postawione pytanie wyłącznie z 

pomocą nauczyciela. 
 używa nieprawidłowej pisowni 
 próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo, ale brak w 

nim spójności i organizacji 
 wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne, które w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu 
 ma trudność w zrozumieniu poleceń nauczyciela 
 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 
 uzyskał większość ocen cząstkowych dopuszczających 
 prowadzi zeszyt przedmiotowy niezbyt starannie 

 



 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
 
Uczeń: 

 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych 
podstawą programową 

 nie posiada podstawowych wiadomości w zakresie słownictwa i gramatyki 
oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia) 

 niepoprawnie reaguje na pytania nauczyciela  
 nie ma możliwości nawiązania kontaktu z nauczycielem poprzez ograniczoną 

nieznajomość struktur gramatycznych  
 nieumiejętnie buduje zdania 
 wypowiedzi pisemne nie są zgodne z tematem i nie zawierają podstawowego 

słownictwa ani struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, 
 wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i 

interpunkcyjne(34%-O%) 
 zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie. 

 
 
 


