
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V  

Uczeń klasy V  
1. poznaje słownictwo związane z następującymi tematami: 

 
Meine Freunde und ich 
      • nazwy czynności wykonywanych podczas wakacji i w czasie wolnym, 
      • przymiotniki potrzebne do opisu osób i cech ich charakteru, 
      • słownictwo potrzebne do wyrażenia opinii o danej osobie. 
 
Geburtstag ist ein schönes Fest 
      • podawanie daty urodzin, 
      • nazwy prezentów, 
      • słownictwo stosowane do uzasadnienia wyboru prezentu, 
      • zaproszenie na urodziny, 
      • sposoby spędzania urodzin, 
      • nazwy potraw urodzinowych, 
      • nazwy artykułów spożywczych, 
      • czynności związane z organizowaniem przyjęcia urodzinowego, 
      • zwroty stosowane w przepisach kulinarnych, 
      • życzenia urodzinowe, 
      • słownictwo potrzebne do wyrażenia zdania o prezentach. 
 
Mein Körper und ich 
      • nazwy części ciała, 
      • czynności wykonywane daną częścią ciała, 
      • słownictwo potrzebne do opisu i porównania wyglądu, 
      • nazwy chorób, 
      • zawody związane z opieką nad chorymi, 
      • opisywanie dolegliwości, 
      • słownictwo związane z wizytą u lekarza. 
 
Mein Zuhause, meine Pflichten 
      • nazwy budynków mieszkalnych, 
      • nazwy pomieszczeń w domu oraz mebli, 



      • opis pokoju, 
      • określanie położenia pomieszczeń i przedmiotów, 
      • nazwy obowiązków domowych i czynności z nimi związanych, 
      • słownictwo związane z ulubionymi miejscami w domu. 
 
 
In meiner Gegend 
      • nazwy obiektów w mieście, 
      • słownictwo potrzebne do opisu ulicy, 
      • słownictwo potrzebne do pytania i uzyskania informacji o drogę do danego miejsca, 
      • nazwy środków komunikacji miejskiej, 
      • informowanie, jak dojść/dojechać do danego miejsca, 
      • słownictwo związane z zakazami. 
 
Wir und die Tierwelt 
      • nazwy zwierząt domowych, 
      • obowiązki właścicieli zwierząt,   
      • nazwy kontynentów, 
      • rodzaje zwierząt żyjących w różnych miejscach i na różnych kontynentach, 
      • słownictwo potrzebne do opisu zwierząt. 
 
2.   ćwiczy umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, 
      obejmujących: 
 
 A.   rozumienie tekstu słuchanego, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
      • zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie, 
      • zrozumieć globalnie i selektywnie sens słuchanych tekstów: potrafi określić główną myśl 
        tekstu, zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, a także wyszukać 
        ważne dla siebie informacje oraz stwierdzić, która z podanych informacji jest 
        prawdziwa, a która nie, 
      • zrozumieć pytania i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno-gramatyczny 
        w ramach danego zakresu tematycznego, 
      • rozpoznać intencje rozmówcy (np. podawanie informacji, informowanie o zakazie, zalecenia, 
         pytania informowanie o dobrych i złych wiadomościach), 
      • rozpoznawać sytuacje komunikacyjne (m. in. u lekarza, na urodzinach, pytanie o drogę), 



      • rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia.  
 
B.   mówienie, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
      • uzyskiwać i udzielać informacji na temat: daty urodzin, przyjęcia urodzinowego, dolegliwości  
         i choroby, czynności wykonywanych w poszczególnych pomieszczeniach domowych, obowiązków 
        domowych, drogi do danego miejsca, zakazów w danym miejscu, zwierząt domowych, obowiązkach 
        właścicieli zwierząt, 
      • opowiedzieć o: swoich wakacyjnych przyjaciołach, o swoim przyjacielu / swojej przyjaciółce, 
         przyjęciu urodzinowym, czynnościach wykonywanych w poszczególnych pomieszczeniach 
         domowych, obowiązkach poszczególnych członków rodziny, swojej ulicy, zwierzętach domowych, 
         weekendzie, 
      • opisywać: osobę (jej wygląd, charakter, hobby), dolegliwości, mieszkanie/dom, pokój, zwierzęta, 
      • rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę, 
      • wyrażać własne zdanie na dany temat (o osobie, zwierzęciu, wydarzeniu itp.), 
      • wyrażać podziękowanie i odpowiadać na podziękowanie,  
      • wyrażać życzenie, entuzjazm, radość, żal, zmartwienie, nadzieję, ochotę na coś, 
      • informować o zakazie, 
      • pytać o pozwolenie, 
      • przepraszać i podawać powód nieobecności / odrzucenia propozycji, 
      • składać propozycję, 
      • życzyć smacznego, 
      • przyjąć i odrzucić propozycję/zaproszenie, 
      • uzasadniać swoją decyzję, 
      • zapraszać na urodziny, 
      • składać życzenia, 
      • życzyć powrotu do zdrowia, 
      • powiedzieć, że nic się nie stało, 
      • zgodzić się z czyimś zdaniem / przyznać komuś rację, 
      • dokonać wyboru, 
      • przedstawiać swoje upodobania.  
       
C.   rozumienie tekstu czytanego, w ramach tej sprawności uczeń: 
      • rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem, 
      • rozumie polecenia w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, 
      • rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i strukturach gramatycznych, 



      • rozpoznaje różne rodzaje tekstów: wiersz, piosenka, notatka, sms, e-mail, przepis kulinarny, lista 
         zakupów, zaproszenie, reklama, wpis internetowy, plan miasta. 
 
D.   pisanie, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
      • rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, 
      • pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania, 
      • zapisywać informacje w formie notatki, 
      • pisać odpowiedź na e-mail, sms, wpis internetowy, zaproszenie, 
      • pisać wiersz na podstawie podanych informacji i podanego schematu,       
      • tworzyć krótkie opisy.  
        
3.   przetwarza tekst: 
      • przekazuje ustnie informacje uzyskane na podstawie tekstu słuchanego i czytanego lub materiału 
         graficznego, 
      • pisze informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego lub materiału graficznego. 
 
4.   poznaje i stosuje struktury gramatyczne: 
      • odmiana czasowników reiten, fahren, schlafen, essen, treffen, sehen, tanzen, helfen, nehmen, 
         fressen, streicheln, 
      • zaimki osobowe w bierniku, 
      • rzeczowniki złożone z wyrazem Lieblings-, 
      • liczebniki porządkowe, 
      • zaimki osobowe w celowniku, 
      • odmiana i zastosowanie czasowników modalnych können i müssen, 
      • rodzajnik określony w bierniku, 
      • zaimki dzierżawcze: sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr, 
      • określenie miejsca z przyimkiem in, 
      • odmiana czasowników zwrotnych, 
      • konstrukcja es gibt, 
      • tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej i mnogiej oraz dla formy grzecznościowej Się, 
      • określanie kierunku ruchu z przyimkiem in, 
      • konstrukcje man darf, man kann, man muss, 
      • formy osobowe möchte, 
      • zdania złożone ze spójnikiem denn,       
      • formy war i hatte. 



 
5.   zna podstawowe informacje dotyczące adwentu i Dnia Matki obchodzonych w Niemczech. 
 
6.   rozwija umiejętności wchodzące w skład kompetencji kluczowych, a wykraczające 
      poza kompetencję językową, takie jak: 
      • wykonywanie zadań w toku pracy własnej i zespołowej, 
      • twórcze rozwiązywanie zadań problemowych, samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie 
         potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych projektów 
         językowych, 
      • kontrola i ocena własnego uczenia się, poprzez rozwiązywanie zadań samooceny  
         w sekcji  Was ich schon alles weiß und kann, 
      • stosowanie strategii uczenia się, co wpływa na rozwój autonomii, 
      • korzystanie z różnych źródeł informacji (słownik dwujęzyczny, internet). 
 
7.    kształci i rozwija świadomość językową polegającą na dostrzeganiu różnic i podobieństw między 
       językiem niemieckim i innymi językami obcymi (angielskim), jak również językiem polskim. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

Sprawności językowe: 
 
Rozumienie ze słuchu 
W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz 
selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy: 
• określanie głównego tematu tekstu, 
• zadania wielokrotnego wyboru, 
• zadania typu prawda–fałsz, 
• zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie, 
• uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji, 
• przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji, 
• ustalanie kolejności słyszanych informacji, 
• przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów, 
• uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu, 
• przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów, 



• łączenie części wypowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu, 
• poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów. 
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE ROZUMIENIA ZE SŁUCHU 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 
• bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim 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 oraz struktury gramatyczne, 
• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, 
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i 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 oraz struktury gramatyczne, 
• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje,  
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w 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               
   i zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne, 
• 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.  
 

 

Mówienie 
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów: 
• udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania,  
• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych, 
• opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania,  
• wyrażanie podziękowania, życzenia, entuzjazmu, radości, żalu, zmartwienia, nadziei, ochoty na coś, 
• formułowanie opisów, 
• formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego, 
• przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego, 
• przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go, 
• dokonywanie wyboru, 



• przyjmowanie i odrzucanie propozycji, 
• przedstawianie swoich upodobań, 
• reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania, 
• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim. 
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE MÓWIENIA 
Ocena celująca 
Uczeń 
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, 
• tworzy płynne i oryginalne wypowiedzi ustne, bogate pod względem leksykalnym, w pełni poprawne pod względem gramatycznym. 
 
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 dany 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 są całkowicie poprawne pod względem fonetycznym, 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 
   krótkie opisy, 
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy językowe 



   nie utrudniają komunikacji, 
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji, 
• jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym, 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 prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela i według 
   schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna, 
• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe, 
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji, 
• jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia wypowiedzi, 
• błędy leksykalne i 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,  
• ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych, 
• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami,  
• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie 
   do sytuacji,  
• jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie wypowiedzi, 
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 
 



Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• 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 obejmujących tematykę ujętą w programie 
   nauczania,  
• nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej,  
• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych  
   w zakresie tematycznym, 
• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji, 
• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które 
   uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. 
 
 
Czytanie ze zrozumieniem 
 
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań: 
• zadania wielokrotnego wyboru, 
• uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście, 
• zadania typu prawda–fałsz / ja–nein, 
• tworzenie odpowiedzi na list, e-mail, sms, 
• dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów  
• łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi, 
• tworzenie pytań do odpowiedzi, 
• formułowanie wypowiedzi ustnej/ dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu, 
• przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów. 
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane 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 ujęte w programie nauczania, 
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 
 

Ocena dobra 
Uczeń: 
• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, 
• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 
 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 
• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów,  
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
• rozumie nieliczne proste teksty,  
• potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje. 
 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• nie rozumie prostych tekstów, 
• nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych.  
 
 
Pisanie 
 
Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:  
• tworzenie opisów, 
• pisanie krótkich tekstów, jak: e-mail, notatka, wpis internetowy, sms, 
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach,  
• uzupełnianie elementów dialogu, 
• uzupełnianie diagramów. 



 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE PISANIA 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 
• tworzy płynne i oryginalne wypowiedzi pisemne bogate pod względem leksykalnym, w pełni poprawne pod względem gramatycznym. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 
   poznane słowa i wyrażenia, 
• bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone 
   słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej, 
• tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne.  
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość 
   poznanych słów i wyrażeń, 
• tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone 
   słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• 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 różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym 
   zapisie poznanych słów i wyrażeń, 
• tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste słownictwo 
   i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• 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 i wynikają z niewystarczającego opanowania materiału.  
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 
   bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić 
   brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach,  
• ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie 
   słownictwo i struktury gramatyczne, 
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący, 
• tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji.  
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić 
   brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach, 
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi 
   tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych, 
• nie umie budować poprawnych zdań, 
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym, 
• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VI 
 
 
Uczeń klasy VI: 

1. poznaje słownictwo związane z następującymi tematami: 
 
 

Reisen macht Spaß 
      • miejsca wypoczynku i cele podróży, 
      • opowiadanie o odbytych podróżach (czynności, zwiedzanie, obiekty, środki transportu), 
      • ważniejsze atrakcje turystyczne Niemiec. 
 
Im Kaufrausch 
• nazwy sklepów i ubrań, 
• wyrażanie opinii na temat garderoby, 
• słownictwo związane z przymierzaniem i kupowaniem odzieży,  
• kieszonkowe, 
• zakupy w centrum handlowym, 
• zwroty przydatne podczas zakupów. 
 
Sport macht fit 
• nazwy dyscyplin sportowych, 
•nazwy sprzętów i obiektów sportowych, 
• porównywanie osób, 
• sport w szkole i klubie sportowym, 
• kontuzje sportowe. 
 
Ordnung muss sein 
• słownictwo związane z codzienną higieną, 
• słownictwo związane z wizytą u fryzjera, 
• słownictwo związane z wizytą u dentysty, 
• nazwy podstawowych kosmetyków, 
• ubieranie się stosownie do pogody, 
• porządki w pokoju, 
• zasady dobrego zachowania. 
 



Die Welt ist schön 
• nazwy elementów środowiska naturalnego, 
• przyroda na łące, 
• ciekawostki przyrodnicze, 
• zanieczyszczenie środowiska, 
• zachowania sprzyjające ochronie środowiska, 
• nazwy planet. 
 
Wir und die Erwachsenen 
• wynalazki i wynalazcy, 
• świat muzyki i filmu, 
 • program telewizyjny, 
 • wspólne zainteresowania dorosłych i dzieci, 
 • konflikty między rodzicami a dziećmi, 
 • wymarzony zawód, 
 • system szkolnictwa w Niemczech. 
 

2. ćwiczy umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, obejmujących: 
 

 A.   rozumienie tekstu słuchanego, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
 • zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie, 
 • zrozumieć globalnie i selektywnie sens słuchanych tekstów: potrafi określić główną myśl tekstu,  
zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, a także wyszukać ważne dla siebie  
informacje oraz stwierdzić, która z podanych informacji jest prawdziwa, a która nie, 
 • zrozumieć pytania i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno-gramatyczny 
 w ramach danego zakresu tematycznego, 
 • rozpoznać intencje rozmówcy (np. podawanie informacji, informowanie o zakazie, zalecenia, 
  pytania informowanie o dobrych i złych wiadomościach), 
 • rozpoznawać sytuacje komunikacyjne (m. in. u lekarza, na urodzinach, pytanie o drogę), 
 • rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia.  
 
 

B.   mówienie, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
 • uzyskiwać i udzielać informacji na temat: miejsc wypoczynku, garderoby, kieszonkowego i zakupów,  
dyscyplin sportowych, sportu w szkole i klubie sportowym, codziennej higieny, porządków w pokoju,  
zasadach dobrego zachowania, środowiska naturalnego, zanieczyszczenia i ochrony środowiska,  



 wynalazków, programu telewizyjnego, systemu szkolnictwa w Niemczech, 
 • opowiedzieć o: odbytych podróżach, ważniejszych atrakcjach turystycznych Niemiec, zakupach  
w centrum handlowym, osiągnięciach i kontuzjach sportowych, wizycie u fryzjera i dentysty,  
zachowaniach sprzyjających ochronie środowiska, wynalazkach i wynalazcach, wspólnych zainteresowaniach  
dorosłych i dzieci, konfliktach między rodzicami a dziećmi, wymarzonym zawodzie, systemie szkolnictwa w Niemczech, 
• opisywać: miejsca wypoczynku, wygląd, przyrodę na łące, wspólne zainteresowania dorosłych i dzieci,  
 wymarzony zawód, 
• rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę, 
• wyrażać własne zdanie na dany temat (np. garderoby, ochrony środowiska, konfliktów między  
 rodzicami a dziećmi), 
• porównywać osoby, 
      • nazywać środki transportu i kierunki świata, 
      • przeprowadzić rozmowę w sklepie odzieżowym, 
      • nazwać odpowiednio podstawowe kosmetyki, 
      • opisać pokój, 
      • opisać otaczającą przyrodę (np. łąkę), 
      • powiedzieć, że woda, powietrze i gleba są zanieczyszczone/skażone/czyste, 
      • zaproponować rozwiązania mające na celu ochronę środowiska, 
      • nazwać kategorie filmowe, 
      • wymienić czynności, które wykonują dorośli wspólnie z dziećmi, 
      • zgodzić się z czyimś zdaniem / przyznać komuś rację, 
      • dokonać wyboru, 
      • przedstawiać swoje upodobania. 
  
 

C.   rozumienie tekstu czytanego, w ramach tej sprawności uczeń: 
      • rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem, 
      • rozumie polecenia w podręczniku i zeszycie ćwiczeń / materiałach ćwiczeniowych, 
      • rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i strukturach gramatycznych, 
      • rozpoznaje różne rodzaje tekstów: wiersz, piosenka, notatka, sms, e-mail, program telewizyjny, opis  
      pokoju, opowiadanie, reklama, oferty, wpis internetowy, sprawozdanie, rozkład jazdy. 
  
 

D.   pisanie, w ramach tej sprawności uczeń potrafi: 
      • rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, 
      • pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania, 
      • zapisywać informacje w formie notatki, 



      • pisać odpowiedź na e-mail, sms, wpis internetowy, kartkę pocztową, 
      • pisać wiersz/dialogi na podstawie podanych informacji i podanego schematu,       
      • tworzyć krótkie opisy. 
 
 
3.   przetwarza tekst: 
• przekazuje ustnie informacje uzyskane na podstawie tekstu słuchanego i czytanego lub materiału graficznego, 
      • pisze informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego lub materiału graficznego. 
 
4.   poznaje i stosuje struktury gramatyczne: 
• konstrukcja mit z rzeczownikiem w celowniku, 
• zaimki pytajne womit, mit wem, 
• czas przeszły Perfekt czasowników słabych, mocnych i rozdzielnie złożonych, w zdaniu oznajmującym  
i pytającym,  
• zastosowanie czasowników posiłkowych haben i sein w czasie Perfekt, 
• odmiana czasowników modalnych wollen i sollen. 
• regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków, 
• wyrażenia porównawcze: so… wie, als i vor allem, 
• odmiana czasowników z zaimkiem zwrotnym sich w celowniku w l. poj. i  l. mn., 
• zdania złożone współrzędnie ze spójnikiem sonst, 
• przyimki z celownikiem i biernikiem: auf, an, vor, hinter, unter, über, zwischen, 
• zdania dopełnieniowe z dass, 
• konstrukcja es gab, 
• konstrukcja man soll, 
• zaimek nieosobowy man, 
• odmiana czasownika werden. 
 

5.zna podstawowe informacje dotyczące Dnia Świętego Marcina i Prima aprillis, obchodzonych w Niemczech. 
 
6. rozwija umiejętności wchodzące w skład kompetencji kluczowych, a wykraczające poza kompetencję językową, takie jak: 
• wykonywanie zadań w toku pracy własnej i zespołowej, 
• twórcze rozwiązywanie zadań problemowych, samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie 
 potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych projektów językowych, 
 • kontrola i ocena własnego uczenia się, poprzez rozwiązywanie zadań samooceny w sekcji Was ich schon alles weiß und kann, 
 • stosowanie strategii uczenia się, co wpływa na rozwój autonomii, 
  • korzystanie z różnych źródeł informacji (słownik dwujęzyczny, internet). 



 

7.    kształci i rozwija świadomość językową polegającą na dostrzeganiu różnic i podobieństw między językiem niemieckim i innymi językami obcymi 
(angielskim), jak również językiem polskim. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

Sprawności językowe: 
 
Rozumienie ze słuchu 
W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 6 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie 
u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do 
których należy: 
• określanie głównego tematu tekstu, 
• zadania wielokrotnego wyboru, 
• zadania typu prawda–fałsz, 
• zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie, 
• uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji, 
• przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji, 
• ustalanie kolejności słyszanych informacji, 
• przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów, 
• uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu, 
• przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów, 
• łączenie części wypowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu, 
• poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów. 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE ROZUMIENIA ZE SŁUCHU 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 
• bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim 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 oraz struktury gramatyczne, 
• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, 
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i 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 oraz struktury gramatyczne, 
• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje,  
• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w 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  
   i zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne, 
• 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.  
 
 
Mówienie 
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów: 
• udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania,  
• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych, 
• opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania,  
• wyrażanie podziękowania, życzenia, entuzjazmu, radości, żalu, zmartwienia, nadziei, ochoty na coś, 
• formułowanie opisów, 
• formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego, 
• przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego, 
• przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go, 
• dokonywanie wyboru, 
• przyjmowanie i odrzucanie propozycji, 
• przedstawianie swoich upodobań, 
• reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania, 
• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim. 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE MÓWIENIA 
 
Ocena celująca 
Uczeń 
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, 
• tworzy płynne i oryginalne wypowiedzi ustne, bogate pod względem  leksykalnym, w pełni poprawne pod względem 
gramatycznym. 
 



 

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 dany 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 są całkowicie poprawne pod względem fonetycznym, 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 
   krótkie opisy, 
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy językowe 
   nie utrudniają komunikacji, 
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji, 
• jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym, 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 prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela i według 



   schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna, 
• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe, 
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji, 
• jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia wypowiedzi, 
• błędy leksykalne i 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,  
• ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych, 
• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami,  
• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie 
   do sytuacji,  
• jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie wypowiedzi, 
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• 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 obejmujących tematykę ujętą w programie 
   nauczania,  
• nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej,  
• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych  
   w zakresie tematycznym, 
• tworzy wypowiedź, która nie zawiera wymaganej liczby niezbędnych informacji,  
• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji, 
• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. 



 
Czytanie ze zrozumieniem 
 
Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań: 
• zadania wielokrotnego wyboru, 
• uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście, 
• zadania typu prawda–fałsz / ja–nein, 
• tworzenie odpowiedzi na list, e-mail, sms, 
• dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów,  
• łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi, 
• tworzenie pytań do odpowiedzi, 
• formułowanie wypowiedzi ustnej/ dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu, 
• przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów. 
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane 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 ujęte w programie nauczania,  
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, 
• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 
 
 



Ocena dostateczna 
Uczeń: 
• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów,  
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
• rozumie nieliczne proste teksty,  
• potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• nie rozumie prostych tekstów, 
• nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych.  
 
 
 
 

Pisanie 
 
Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:  
• tworzenie opisów, 
• pisanie krótkich tekstów, jak: e-mail, notatka, wpis internetowy, sms, 
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach,  
• uzupełnianie elementów dialogu, 
• uzupełnianie diagramów. 
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI PISANIA 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 
• tworzy płynne i oryginalne wypowiedzi pisemne, bogate pod względem  leksykalnym, w pełni poprawne pod względem gramatycznym. 
    
 
 



Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 
   poznane słowa i wyrażenia, 
• bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone 
   słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej, 
• tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne.  
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość 
   poznanych słów i wyrażeń, 
• tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone 
   słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• 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 różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym 
   zapisie poznanych słów i wyrażeń, 
• tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste słownictwo 
   i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi, 
• 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 i wynikają z niewystarczającego opanowania materiału.  
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 
   bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić 
   brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach,  
• ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie 



   słownictwo i struktury gramatyczne, 
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący, 
• tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji.  
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić 
   brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach, 
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi 
   tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych, 
• nie umie budować poprawnych zdań, 
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym, 
• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VII I VIII 

 

Stopień celujący  

Uczeń: 

• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 
• w pełni rozumie treść tekstu słuchanego, 
• w wypowiedzi ustnej prezentuje pełne opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych, 
• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy, 
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, 
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, ogląda programy w języku niemieckim i korzysta z 

niemieckojęzycznych źródeł internetowych), 
• bierze udział w konkursach języka niemieckiego. 

 
 
Stopień bardzo dobry  

Uczeń:  

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych, 
• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, 
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.  

 
 
 
 
 
 
 



Stopień dobry  

Uczeń:  

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do 
samodzielnego rozwiązywania zadań, 

• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.  

 
 
Stopień dostateczny 

Uczeń:  

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub 
praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela), 

• rozumie proste polecenia nauczyciela, 
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  

 
 
Stopień dopuszczający 

Uczeń:  

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

• rozumie tylko wcześniej poznane komunikaty, 
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 



• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  
• odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
 

Stopień niedostateczny 

Uczeń:  

• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 
• nie potrafi przekazywać informacji, 
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  
• nie umie poprawnie budować prostych zdań, 
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen. 

 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII 

KLASA VII 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

STOPIEŃ 

SPRAWNOŚCI DOPUSZCZAJACY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJACY 

 
1. 
ROZUMIENIE 
WYPOWIEDZI 
USTNYCH 

Uczeń: 
‒ określa kontekst 
wypowiedzi ustnej; 
‒ rozróżnia niektóre 
słowa w zdaniach tekstu 
w języku niemieckim; 
‒ prawidłowo reaguje na 
podstawowe polecenia 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, a ponadto: 
‒ rozumie krótkie, 
nieskomplikowane 
wypowiedzi;  
‒ określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentu 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną, 
a ponadto: 
‒ rozumie pełną wypowiedź 
nauczyciela i kolegów na 
tematy objęte materiałem 
nauczania; 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą, 
 a ponadto:  
‒ rozróżnia formalny 
 i nieformalny styl 
wypowiedzi; 
‒ prawidłowo rozumie 
określone informacje w tekście 

Uczeń w pełni 
opanował wiedzę 
obejmującą  
program 
nauczania w kl. 
VII; swobodnie 
stosuje poznane 
słownictwo 



nauczyciela 
formułowane w języku 
niemieckim; 
‒ rozumie krótkie 
 i łatwe teksty zgodne  
z tematyką programową. 

wypowiedzi; 
‒ rozpoznaje znane słowa; 
‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
słuchanym, czasem przy 
pomocy nauczyciela. 

‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
słuchanym, niekiedy  
z pomocą nauczyciela. 
 

słuchanym; 
‒ określa intencję nadawcy; 
‒ rozumie wypowiedzi 
nauczyciela na tematy objęte 
programem; 
‒ rozumie wszystkie ważne 
informacje w tekście 
słuchanym. 

 i struktury 
gramatyczne. 
 

 
2. MÓWIENIE 

Uczeń, często z pomocą 
nauczyciela: 
‒ nazywa środki 
transportu; 
‒ odpowiada na pytania: 
Wer …?,Was ...?,Wessen 
...?,Wann ...?, Womit 
...?, Mit wem ...?,Wohin 
...?,Wo …?, Was für 
ein/eine/ein…?; 
‒ reaguje na pytania 
tworzone przez inwersję;  
‒ nazywa mieszkańców 
państw i miast 
europejskich;  
‒ mówi, jakim jest 
typem ucznia; 
‒ wymienia cechy 
dobrego nauczyciela;  
‒ wyraża krótko swoją 
opinię; 
‒ nazywa miejsca na 
dworcu i na lotnisku; 
‒ reaguje na 
podziękowanie; 
‒ nazywa święta stałe 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, ponadto zna 
więcej słów z zakresu 
objętego programem 
 i w miarę samodzielnie się 
nimi posługuje oraz: 
‒ zna techniki uczenia się;  
‒ uzyskuje i przekazuje 
krótkie informacje; 
‒ prowadzi krótki dialog;  
‒ wyraża swoją opinię na 
tematy objęte materiałem 
nauczania; 
‒ opisuje swój wymarzony 
pokój; 
‒ prowadzi rozmowę  
z kelnerem;  
‒ zamawia usługę; 
‒ stosuje w wypowiedzi  
odmianę nazw własnych, 
odmianę czasownika lassen, 
odmianę liczebników 
porządkowych. 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną, 
a ponadto: 
‒ ma większy zasób 
słownictwa; 
‒ konstruuje kilkuzdaniową 
wypowiedź na dany temat 
bez popełniania rażących 
błędów; 
‒ nawiązuje i podtrzymuje 
dialog z kolegą / koleżanką/ 
nauczycielem;  
‒ wyraża przypuszczenia;  
‒ przedstawia i uzasadnia 
swoje opinie; 
‒ opowiada o czynnościach 
 i wydarzeniach;  
‒ przedstawia swoje intencje,  
oczekiwania i plany;  
‒ wyraża uczucia i emocje; 
‒ opisuje upodobania; 
‒ przyjmuje i odrzuca 
propozycje. 
 
 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą, 
 a ponadto: 
‒ formułuje dłuższą 
wypowiedź na zadany temat; 
‒ logicznie buduje odpowiedzi 
na zadane pytania;  
‒ poprawnie stosuje poznane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne; 
‒ właściwe reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
‒ stosuje formalny 
 i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń w pełni 
opanował wiedzę 
obejmującą  
program 
nauczania w kl. 
VII; swobodnie 
stosuje poznane 
słownictwo 
 i struktury 
gramatyczne. 
 



 i ruchome; 
‒ nazywa pozytywne 
 i negatywne cechy 
charakteru; 
‒ nazywa lokale 
gastronomiczne i dania;  
‒ wymienia nazwy 
niektórych prezentów, 
punktów usługowych  
i usług;  
‒ stosuje formy zaimka 
dzierżawczego; 
liczebniki porządkowe. 

3. 
ROZUMIENIE 
TEKSTÓW 
PISANYCH 

Uczeń: 
‒ rozumie kontekst 
wypowiedzi pisemnej; 
‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
często z pomocą 
nauczyciela; 
‒ łączy ilustrację 
 z tekstem. 
 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, a ponadto: 
‒ określa główną myśl 
tekstu;  
‒ znajduje w wypowiedzi 
pisemnej określone 
informacje; 
‒ poprawnie czyta krótki 
tekst na głos, korzystając  
z pomocy nauczyciela. 
 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną, 
a ponadto: 
‒ czyta dłuższe partie tekstu 
 z poprawną wymową 
 i intonacją;  
‒ określa intencje autora 
tekstu;  
‒ rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu. 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą, 
ponadto: 
‒ czyta samodzielnie tekst 
 z poprawną wymową 
 i intonacją;  
‒ układa informacje  
w określonym porządku;  
‒ rozróżnia formalny 
 i nieformalny styl tekstu. 
 

Uczeń w pełni 
opanował wiedzę 
obejmującą  
program 
nauczania w kl. 
VII, swobodnie 
stosuje poznane 
słownictwo  
i struktury 
gramatyczne. 
 

4. PISANIE Uczeń: 
‒ przyporządkowuje 
odpowiedzi pytaniom; 
‒ zapisuje z pomocą 
nauczyciela poznane 
struktury; 
‒ z pomocą nauczyciela 
układa zdania  

Uczeń: 
‒ uzupełnia tekst z lukami 
podanymi wyrazami; 
‒ układa dialogi z podanych 
zdań; 
‒ przyporządkowuje do siebie 
pary zdań z pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną, 
a ponadto: 
‒ pisze z pamięci wyrazy 
oraz krótkie zdania bez 
rażących błędów; 
‒ formułuje krótkie 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą,  
a ponadto: 
‒ formułuje dłuższe 
wypowiedzi pisemne na 
tematy objęte materiałem 
nauczania; 
‒ bezbłędnie reaguje pisemnie 

Uczeń w pełni 
opanował wiedzę 
obejmującą  
program 
nauczania w kl. 
VII, swobodnie 
stosuje poznane 
słownictwo 



z rozrzuconych 
elementów. 
 

wypowiedzi pisemne na 
tematy objęte materiałem 
nauczania;  
‒ pisze list, wiadomość sms, 
wiersz, menu, asocjogram;  
‒ opisuje osoby, miejsca, 
wydarzenia, uczucia, emocje, 
upodobania; 
‒ wyraża i uzasadnia swoje 
opinie; 
‒ przedstawia intencje, plany 
i marzenia; 
‒ przyjmuje i odrzuca 
propozycje. 

w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
‒ stosuje formalny 
 i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

 i struktury 
gramatyczne. 
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII 

KLASA VIII 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

STOPIEŃ 

SPRAWNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY 

 
1. 
ROZUMIENIE 
WYPOWIEDZI 
USTNYCH 

Uczeń: 
‒ określa kontekst 
wypowiedzi ustnej;  
‒ rozróżnia niektóre 
słowa w zdaniach tekstu 
w języku niemieckim; 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, a ponadto: 
‒ rozumie krótkie, 
nieskomplikowane 
wypowiedzi;  

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dostateczną, a ponadto:  
‒ rozumie pełną wypowiedź 
nauczyciela i kolegów na 
tematy objęte materiałem 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą,  
a ponadto:  
‒ rozróżnia formalny 
 i nieformalny styl 
wypowiedzi; 

Uczeń w pełni 
opanował  wiedzę 
obejmującą  program 
nauczania  
w klasie VIII. 



‒ prawidłowo reaguje na 
podstawowe polecenia 
nauczyciela 
formułowane w języku 
niemieckim;  
‒ rozumie krótkie i 
łatwe teksty zgodne z 
tematyką programową. 

‒ określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi; 
‒ rozpoznaje znane słowa; 
‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
słuchanym, czasem przy 
pomocy nauczyciela. 

nauczania; 
‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
słuchanym, niekiedy z 
pomocą nauczyciela. 
 

‒ prawidłowo rozumie 
określone informacje w tekście 
słuchanym;  
‒ określa intencję nadawcy;  
‒ rozumie wypowiedzi 
nauczyciela na tematy objęte 
programem;  
‒ rozumie wszystkie ważne 
informacje w tekście 
słuchanym. 

 
2. MÓWIENIE 

Uczeń, często z pomocą 
nauczyciela:  
‒ nazywa dyscypliny 
sportu; 
‒ pyta koleżankę/ kolegę  
o opinię na dany temat; 
‒ określa ilość produktu; 
‒ określa stopień 
pokrewieństwa; 
‒ nazywa sprzęt służący 
do odtwarzania muzyki; 
‒ nazywa swój ulubiony 
rodzaj sportu; 
‒ informuje, gdzie lub 
kiedy odbyła się dana 
impreza sportowa; 
‒ opisuje nastroje 
 i uczucia; 
‒ nazywa specjalizacje 
lekarskie; 
‒ nazywa podstawowe 
substancje odżywcze; 
‒ nazywa sprzęt 
elektrotechniczny; 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, ponadto zna 
więcej słów z zakresu 
objętego programem i w 
miarę samodzielnie się nimi 
posługuje oraz: 
‒ mówi, co można robić  
z danym sprzętem; 
‒ pyta, kto ma ochotę / czas / 
możliwość / zamiar coś 
zrobić; 
‒ prowadzi krótki dialog na 
temat sportu;  
‒ pyta o cechy osób, które 
wykonują dane czynności; 
‒ wymienia cechy osób,  
‒ pyta o czynności 
wykonywane przez 
przedstawicieli 
poszczególnych zawodów; 
‒ określa czynności 
wykonywane przez 
przedstawicieli 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę  
dostateczną, a ponadto: 
‒ ma większy zasób 
słownictwa;  
‒ konstruuje kilkuzdaniową 
wypowiedź na dany temat 
bez popełniania rażących 
błędów; 
‒ nawiązuje i podtrzymuje 
rozmowy;  
‒ określa przyczynę, stosując 
zdania złożone z darum, 
deswegen; 
‒ wypowiada się na temat 
zdrowego stylu żywienia z 
zastosowaniem konstrukcji 
bezokolicznikowej Es ist … 
zu …; 
‒ recytuje wiersz Hast du 
Angst?; 
‒ udziela rad i opisuje, kiedy 
można z nich skorzystać; 
‒ opowiada o swojej wizycie  

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą,  
a ponadto: 
‒ formułuje dłuższą 
wypowiedź na zadany temat; 
‒ logicznie buduje odpowiedzi 
na zadane pytania;  
‒ poprawnie stosuje poznane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne; 
‒ właściwe reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
‒ stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń w pełni 
opanował  wiedzę 
obejmującą  program 
nauczania  
w klasie VIII; 
swobodnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury gramatyczne. 
 



‒ nazywa czynności 
związane z korzystaniem  
z komputera i internetu; 
‒ nazywa różne rodzaje 
uzależnień; 
‒ nazywa cechy 
charakteru; 
‒ zna nazwy wybranych 
zawodów przyszłości; 
‒ nazywa formy 
aktywności młodych 
ludzi służące ich 
rozwojowi.  
 
 

poszczególnych zawodów; 
‒ informuje o celu 
wykonywania czynności z 
użyciem konstrukcji 
bezokolicznikowej z um… zu. 
 

u stomatologa; 
‒ odgrywa rolę według 
podanego opisu; 
‒ przytacza opinie innych 
osób; 
‒ odpowiada o swoich 
powinnościach i wyraża 
opinię na ich temat; 
‒ formułuje wypowiedź na 
temat zalet i wad świata 
cyfrowego; 
‒ opowiada o możliwości 
korzystania z telefonów 
dawniej i dzisiaj, stosując 
zdania okolicznikowe czasu z 
als  
i wenn; 
‒ mówi, w jakich sytuacjach 
telefonuje do przyjaciół; 
‒ określa czas trwania lub 
wykonywania różnych 
czynności z użyciem 
spójników seidem, bevor, 
während, bis; 
‒ wyraża życzenia z użyciem 
trybu przypuszczającego 
KonjunktivII; 
‒ wymienia wady i zalety 
rodzin wielopokoleniowych; 
‒ prezentuje informacje na 
temat projektu dla uczniów 
swojej szkoły; 
‒ przedstawia swój 
wymarzony zawód i 
argumentuje swój wybór; 



‒ przedstawia umiejętności 
swoje i innych osób w 
zakresie języków obcych; 
‒ wyraża przypuszczenia;  
‒ opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach;  
‒ przedstawia swoje intencje, 
oczekiwania i plany;  
‒ wyraża uczucia i emocje; 
‒ opisuje upodobania;  
‒ przyjmuje i odrzuca 
propozycje. 

3. 
ROZUMIENIE 
TEKSTÓW 
PISANYCH 

Uczeń:  
‒ rozumie kontekst 
wypowiedzi pisemnej;  
‒ wyszukuje określone 
informacje w tekście 
często z pomocą 
nauczyciela;  
‒ łączy ilustrację z 
tekstem. 
 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą, a ponadto: 
‒ określa główną myśl 
tekstu;  
‒ znajduje w wypowiedzi 
pisemnej określone 
informacje; 
‒ poprawnie czyta krótki 
tekst na głos, korzystając z 
pomocy nauczyciela. 
 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dopuszczającą i dostateczną, 
a ponadto:  
‒ czyta dłuższe partie tekstu 
z poprawną wymową i 
intonacją;  
‒ określa intencje autora 
tekstu;  
‒ rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu. 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą, 
ponadto:  
‒ czyta samodzielnie tekst z 
poprawną wymową i 
intonacją;  
‒ układa informacje w 
określonym porządku;  
‒ rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 
 

Uczeń w pełni 
opanował  wiedzę 
obejmującą  program 
nauczania w klasie 
VIII, rozumie poznane 
słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
 

4. PISANIE Uczeń: 
‒ przyporządkowuje 
odpowiedzi pytaniom; 
‒ zapisuje z pomocą 
nauczyciela  poznane 
struktury; 
‒ z pomocą nauczyciela 
układa zdania z 
rozrzuconych 

Uczeń: 
‒ uzupełnia tekst z lukami 
podanymi wyrazami; 
‒ układa dialogi z podanych 
zdań; 
‒ przyporządkowuje do siebie 
pary zdań z pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę 
dostateczną, a ponadto:  
‒ pisze z pamięci wyrazy 
oraz krótkie zdania bez 
rażących błędów; 
‒ formułuje krótkie 
wypowiedzi pisemne na 
tematy objęte materiałem 

Uczeń opanował materiał 
wymagany na ocenę dobrą, a 
ponadto:  
‒ formułuje dłuższe 
wypowiedzi pisemne na 
tematy objęte materiałem 
nauczania; 
‒ bezbłędnie reaguje pisemnie 
w typowych sytuacjach 

Uczeń w pełni 
opanował  wiedzę 
obejmującą  program 
nauczania w klasie 
VIII, swobodnie 
stosuje poznane 
słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
 



elementów i również z 
pomocą nauczyciela  je 
zapisuje. 
 

nauczania;  
‒ pisze list, wiadomość sms, 
asocjogram;  
‒ opisuje osoby, miejsca, 
wydarzenia, uczucia, emocje, 
upodobania;  
‒ wyraża i uzasadnia swoje 
opinie; 
‒ przedstawia intencje, plany 
 i marzenia; 
‒ przyjmuje i odrzuca 
propozycje; 
‒ pisze teksty reklamujące 
daną formę działalności; 
‒ opracowuje i zapisuje 
wyniki ankiety. 

komunikacyjnych; 
‒ stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

 

 

 
 

 

 

 


