
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE 

KLASAVIII – ZSP w Kadczy  Celina Świebocka 

 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, 

czyli gramatykę i słownictwo, jak również aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności, tempo przyrostu wiadomości i umiejętności, postawę, aktywność, 

zaangażowanie w pracy na lekcji oraz w pracy dodatkowej, na przykład podczas realizacji międzynarodowych projektów eTwinning. 

 

Ocena śródroczna jest wystawiona po realizacji materiału programowego obejmującego treści zawarte w rozdziałach I-III - podręcznika do j. niemieckiego dla kl. VIII 

"Meine Deutschtour" Ewy Kościelniak-Walewskiej, Małgorzaty Kosackiej. 

Przewidziane treści w I półroczu: 

rozdział I – Zdrowie w Niemczech (części ciała, dolegliwości, lekarstwa, udzielanie porad, instytucje i personel medyczny)   

rozdział II – Domy w Niemczech (pomieszczenia w domu, czynności wykonywane w danych pomieszczeniach, położenie rzeczy, opisywanie pokoju, opisywanie 

kierunku, typy domów, domy znanych osób) 

rozdział III-  Dni wolne i święta w Niemczech (święta i uroczystości, przyjęcie urodzinowe, obowiązki domowe, rozkład dnia podczas wymiany uczniowskiej, prezenty 

bożonarodzeniowe, karnawał w Kolonii). 

 

Ocena roczna jest wystawiona po realizacji materiału programowego zawartego w rozdziałach IV do VI ww. podręcznika, ze uwzględnieniem oceny śródrocznej. 

Zaplanowany materiał programowy może być modyfikowany; wymagania dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz 

edukacyjnych uczniów. 

Przewidziane treści w II półroczu: 

rozdział IV – Miasta w Niemczech (budynki i instytucje w mieście, środki transportu, opisywanie zdjęcia, droga powrotna ze szkoły, życie na wsi, ciekawe miejsca miast 

niemieckich). 

rozdział V – Świat mody w Niemczech  (części garderoby, wyrażanie opinii na temat garderoby, kupowanie odzieży, pytanie o rozmiar, kolor, cenę, problemy 

nastolatków, osobistości z niemieckiego świata mody, działy w centrum handlowym) 

rozdział VI – Nauka, praca i czas wolny w Niemczech ( opisywanie zdjęcia, zainteresowania z dzieciństwa, niemieckie stacje telewizyjne, miejsca pracy i czynności 

wykonywane, wypowiadanie się na temat kieszonkowego, opowiadanie o wymarzonym zawodzie, system szkolnictwa w Niemczech, pochodzenie gwiazd Hollywood). 

 



Uczniom, którzy posiadają orzeczenie  lub opinię PPP dostosowuje się wymagania edukacyjne do ich możliwości psychofizycznych i potrzeb, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniu lub opinii.  

 

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń , który nie opanował wiedzy i nie posiada umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą.  
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OCENA DOSTATECZNA 
 
ROZUMIENIE TEKSTU 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO AKTYWNOŚCI       

•  uczeń rozumie dużą część •  uczeń wypowiada się, stosując • uczeń redaguje krótsze • uczeń poprawnie stosuje • uczeń opanował materiał objęty 

poleceń oraz niektóre wypowiedzi  pojedyncze słowa i struktury  teksty użytkowe, takie jak  tylko niektóre proste  programem nauczania w danej klasie 

nauczyciela formułowane  gramatyczne zawarte  pocztówka, e-mail, SMS, wpis  struktury gramatyczne  na poziomie podstawowym 

w języku niemieckim i poprawnie  w programie nauczania  na blogu, zaproszenie, życzenia,  zawarte w programie • w miarę systematycznie uczestniczy 

na nie reaguje •  reaguje ustnie w prosty sposób  stosując tylko część środków  nauczania  w zajęciach, ale nie zawsze odrabia 

•  rozumie ze słuchu bardzo proste,  w niektórych sytuacjach  wyrazu charakterystycznych • stosuje niewielki zasób  zadania domowe 

krótkie wypowiedzi, artykułowane • popełnia błędy świadczące  dla wymaganej formy  słów zawarty w programie • z prac klasowych uzyskuje 50–69% 

powoli i wyraźnie  o niepełnym opanowaniu struktur  wypowiedzi oraz z większymi  nauczania  punktów 

•  rozumie teksty słuchane i pisane  leksykalnych i gramatycznych, co  niedopatrzeniami dobierając • buduje proste zdania • uzyskał większość ocen cząstkowych 

w mniej więcej 60%  czasami zakłóca komunikację  słownictwo pozwalające • sporadycznie buduje spójne  dostatecznych 

•  na podstawie wysłuchanego/ •  wypowiedzi są w większości  na przekaz jedynie  zdania • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych 

przeczytanego tekstu określa  zgodne z tematem  najważniejszych informacji    i pozalekcyjnych językowych pracach 

jego główną myśl oraz wyszukuje • wypowiedzi są zrozumiałe • reaguje w prostej formie pisemnej    projektowych 

dużą część informacji w prostych  pomimo błędów w wymowie  w niektórych sytuacjach   • zna najważniejsze informacje 

wypowiedziach  niektórych wyrazów i w intonacji • wypowiedzi pisemne są    na temat krajów niemieckojęzycznych 

    w większości zgodne z tematem    z uwzględnieniem kontekstu lokalnego 

   • 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 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO AKTYWNOŚCI     

•  uczeń rozumie tylko nieliczne •  uczeń wypowiada się, stosując •  uczeń w sposób bardzo •  uczeń nie stosuje poprawnie •  uczeń nie opanował materiału 

polecenia oraz wypowiedzi pojedyncze słowa i struktury  uproszczony redaguje struktur gramatycznych objętego programem nauczania 

nauczyciela formułowane gramatyczne zawarte  krótsze teksty użytkowe, nie zawartych w programie w danej klasie na poziomie 

w języku niemieckim i nie zawsze w programie nauczania  stosując środków wyrazu nauczania podstawowym 

poprawnie na nie reaguje •  popełnia liczne błędy świadczące  charakterystycznych dla •  stosuje bardzo niewielki •  nie uczestniczy systematycznie 

•  rozumie teksty słuchane i pisane o nieznajomości struktur  wymaganej formy wypowiedzi zasób słów zawarty ani aktywnie w zajęciach i tylko 

w mniej więcej 40% leksykalnych i gramatycznych, co  oraz niewłaściwie dobierając w programie nauczania sporadycznie odrabia zadania domowe 

•  na podstawie wysłuchanego/ zakłóca komunikację  słownictwo pozwalające •  buduje proste zdania, które •  z prac klasowych uzyskuje 36–49% 

przeczytanego tekstu wyszukuje •  wypowiedzi są niepoprawne  na przekaz jedynie niewielkiej nie są spójne punktów 

tylko niektóre informacje fonetycznie  ilości informacji •  dobór słownictwa nie zawsze •  uzyskał większość ocen cząstkowych 

w prostych wypowiedziach  •  wypowiedzi pisemne są tylko odpowiada tematowi dopuszczających 

•  rozumie ogólny sens tylko   częściowo zgodne z tematem  •  zna tylko niektóre informacje na temat 

niektórych tekstów słuchanych  • wypowiedzi pisemne zawierają  krajów niemieckojęzycznych i potrafi 

bądź pisanych   ubogie słownictwo i struktury  porównać je z tradycjami własnego 

   gramatyczne zawarte  kraju 

   w programie nauczania   

  • wypowiedzi pisemne zawierają   

   liczne błędy gramatyczne,   

   ortograficzne i interpunkcyjne,   

   które w znacznej mierze zakłócają   

   zrozumienie tekstu   
 
 
 
 
 
 
 


