
JĘZYK NIEMIECKI 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

 Zasady ogólne: 
1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu 

nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest 

diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w 

trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz 

postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania 

oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali – od 1 do 6. 

7. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Statucie 

Szkoły. 

8. Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, 

które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

9. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

10. Śródroczne i roczne oceny opisowe powinny wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia 

jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział w 

ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe. 

3. Uzyskane oceny są jawne (dziennik elektroniczny Librus). 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w trybie określonym w Statucie Szkoły. Termin i 

zasady poprawy uczeń ustala z nauczycielem. 

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego 

materiału (trzy lekcje) nie podlegają tej zasadzie. 

6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

8. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z 

długotrwałej nieobecności w szkole. 

9. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i 

przyczyny nieobecności). 

10. Praca na lekcji oraz brak przygotowania i zadań domowych są odnotowywane w zeszycie 

przedmiotowym lub w ćwiczeniach. 



Szczegółowe kryteria oceniania 
Sprawność językowa: 

 

A. Rozumienie ze słuchu 

W rozwijaniu tej sprawności kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia 

globalnego oraz selektywnego tekstu. 

 

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz 

związków przyczynowo- skutkowych nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno-

gramatyczne. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

• bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i zawierające 

znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 

• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie 

reaguje. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

• w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i 

zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

• rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne osoby, 

zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie 

prawidłowo na nie reaguje 

• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo i struktury 

gramatyczne ujęte w programie nauczania 

• rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często reaguje na nie 

nieprawidłowo 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 



• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku niemieckim oraz 

nie zawsze prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

• nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma 

problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale 

 • nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim. 

 

B. Mówienie 
 

Kryteria oceny mówienia: 

Ocena celująca: 
Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocen´ bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania (zakres 

leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu). 

 

Ocena bardzo dobra: 
Uczeń: 

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie 

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych 

struktur gramatycznych 

• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz 

formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji 

• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji • jego wypowiedzi pod 

względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie i intonacji. 

 

Ocena dobra: 
Uczeń: 

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy 

językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 

• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować 

opisy ustne 

• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji, a nieliczne błędy 

językowe nie utrudniają komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i 

intonacji. 

 

Ocena dostateczna: 
Uczeń: 

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, 

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych 



• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne  

i gramatyczne 

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania  

• potrafi nawiązać rozmowę´ w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej 

utrzymaniem i zakończeniem 

• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe 

• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca: 
Uczeń: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, 

popełniając przy tym liczne błędy językowe 

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 

• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej 

utrzymaniem i zakończeniem 

• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do sytuacji 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

• nie potrafi zadawać pytań i udzielając odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu z 

• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego 

zasobu leksykalno-gramatycznego 

• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi ujętych w programie nauczania 

• nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych 

w programie nauczania 

• tworzy wypowiedzi, które nie zawierają wymaganej liczby niezbędnych informacji 

• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji 

• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. 

 

C. Sprawność czytania ze zrozumieniem 

 

Ocena celująca:  

Uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

• bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo- 

skutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno-

leksykalne, wykraczające poza program nauczania.  

 

Ocena bardzo dobra: 

 Uczeń: 

 • bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne 

• bez trudu potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora  



• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.  

 

Ocena dobra:  

Uczeń:  

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych  

• potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora  

• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  

 

Ocena dostateczna:  

Uczeń:  

• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych  

• przeważnie potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora  

• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

  

Ocena dopuszczająca:  

uczeń:  

• rozumie nieliczne proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne  

• ma problemy z określeniem głównej myśli tekstu/wypowiedzi, jej kontekstu i intencji autora  

• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.  

 

Ocena niedostateczna:  

uczeń:  

• nie rozumie prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych  

• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

D. Pisanie 
Kryteria oceny sprawności pisania: 

  

Ocena celująca:  

uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w programie nauczania: 

leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu. 

  

Ocena bardzo dobra:  

uczeń:  

• bez trudu dostrzega równice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 

poznane słowa i wyrażenia  

• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w programie nauczania, stosując 

urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwie dla danej wypowiedzi  

• potrafi przedstawiać rozbudowane dialogi w formie pisemnej  

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi bezbłędne.  

 

Ocena dobra:  

uczeń:  

• dostrzega równice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość 

poznanych słów i wyrażeń 

• poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując dość urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne, właściwie dla danej wypowiedzi  



• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej  

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej.  

 

Ocena dostateczna:  

uczeń:  

• ma trudności w dostrzeganiu różnić między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym 

zapisie poznanych słów i wyrażeń  

• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując proste słownictwo 

i struktury gramatyczne, właściwie dla danej wypowiedzi  

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, ale charakteryzują się one częściowym brakiem 

płynności  

• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej  

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i gramatycznych, 

które powodują częściowe zakłócenie komunikacji.  

 

Ocena dopuszczająca:  

uczeń:  

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnić między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie uzupełnić 

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach • odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia 

w sposób niepełny  

• ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, stosuje przy tym ubogie słownictwo i 

struktury gramatyczne, właściwie dla danej wypowiedzi, są to jednak wypowiedzi niespójne i 

nielogiczne  

• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej • nie przekazuje informacji w 

formie pisemnej w sposób wyczerpujący  

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w 

ograniczonym stopniu.  

 

Ocena niedostateczna:  

uczeń:  

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić 

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach  

• nie jest w stanie odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych  

• jego wypowiedzi nie zawierają informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści   

• nie potrafi budować prostych zdać  

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym  

• nieodpowiednio dobiera słownictwo  

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 


