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Zasady i czynniki oceniania uczniów

I.  Ocenianie uczniów polega na:

1. Systematycznym (bieżącym, półrocznym i rocznym obserwowaniu, kontrolowaniu i dokumentowaniu 
postępów w nauce z uwzględnieniem umiejętności);

2. Określaniu poziomu osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych i możliwości ucznia;
3. uwzględnianiu przy ocenie ucznia następujących czynników:

Czynniki zależne od ucznia Czynniki niezależne od ucznia
Pracowitość
Systematyczność
Zainteresowania
Postawa społeczna
Obowiązkowość
Sympatia dla nauczyciela
Ambicje własne

Poziom intelektualny
Możliwości psychofizyczne
Zdrowie
Zdolności
Odporność psychiczna
Warunki domowe
Ambicje rodziców

II. Funkcje oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego

1. Klasyfikacyjna funkcja oceniania  - ocena wyrażona za pomocą ustalonej skali służy zróżnicowaniu i 

uporządkowaniu uczniów według potrzeb, umiejętności i osiągnięć, informuje organy zewnętrzne przy 

porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami;

2. Diagnostyczna funkcja oceniania   nazywana wspierającą wymaga szczególnych metod i technik przy 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów, informacje, jakie wypływają z tej funkcji 

wykorzystywane są w planowaniu procesu nauczania, w określaniu efektywności stosowanych metod 
pracy i realizowanych programów;

3. Motywacyjna funkcja oceniania   zachęca do podejmowania większego wysiłku, stwarza nadzieję 

osiągnięcia sukcesu, dodaje wiary w możliwości ucznia. Wzmacnia je, budzi zaufanie do zdobywania 
wiedzy i umiejętności ucznia, wskazuje na możliwość dokonania zmian w jego postępowaniu.

III. Zasady oceniania

1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:

 umiejętności językowe ( słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie ),
 wiadomości,



 wkład pracy, 

 aktywność.

2.  Formy i metody sprawdzania wiedzy:

a) odpowiedzi  ustne  (opowiadanie,  opis,  odpowiedzi  na  pytania,  udział  w  dyskusji,  dialog,
argumentowanie, wnioskowanie, uzupełnianie i przekształcanie tekstów);

b) prace pisemne w klasie (kartkówka, sprawdzian, testy leksykalno-gramatyczne, formy użytkowe);
c) prace domowe;

d) aktywność na lekcji;
e) prace grupowe;

f) prowadzenie zeszytu ćwiczeń;
g) inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia;

h) dodatkowe  pozytywne  oceny  uzyskać  można  za  udział  i  osiągnięcia  w  konkursach,  olimpiadach,
publikacje prasowe, wykonanie pomocy naukowych, podejmowanie zadań dodatkowych, itp.

3. W ocenie uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię ucznia. 

IV. Uwagi 

1.  Uczeń  zobowiązany  jest  mieć  na  lekcji  zeszyt  przedmiotowy,  podręcznik,  ćwiczenia  oraz  inne  materiały
udostępnione przez nauczyciela. W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( 2 razy przy

3 godz./tyg., 1 raz przy 2 godz./tyg.), co zostaje odnotowane w dzienniku, ale nie a wpływu na ocenę końcową.
Braki uczeń powinien uzupełnić na następną lekcję.

2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
3. W przypadku nieobecności  na sprawdzianie  uczeń musi zaliczyć  sprawdzian  w ciągu dwóch tygodni od

momentu powrotu do szkoły w terminie i formie uzgodnionymi z nauczycielem. Nieprzygotowanie do testu jest
uznawane  w  przypadku  dłuższej  choroby  lub  wydarzeń  losowych  potwierdzonych  przez  rodziców  lub

wychowawcę.
4.Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu lub była to nieobecność nieusprawiedliwiona, nauczyciel

ma  prawo  bez  zapowiedzi  i  w  wybranej  formie  sprawdzić  przewidziane  sprawdzianem  umiejętności
i wiadomości ucznia.

5.W  ciągu  dwóch  tygodni  od  momentu  oddania  sprawdzianu  uczeń  może  poprawić  ocenę  niedostateczną
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu.
7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

8. Każdy sprawdzian wiadomości obejmujący materiał większy niż trzy ostatnie lekcje musi być zapowiadany
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacja o nim zapisana jest w dzienniku lekcyjnym.

9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej grupie, jeżeli stwierdzi, iż zachowanie uczniów
nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu może być podstawą

do wystawienia oceny niedostatecznej. 
10. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych,

oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. Raz
w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego bez negatywnych konsekwencji.

11. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. W razie dłuższej
nieobecności spowodowaną chorobą uczeń uzgadnia termin nadrobienia zaległości z nauczycielem.  Nauczyciel

może sprawdzić w uzgodnionym terminie stan wiadomości.
12. Ocena końcowa (śródroczna i roczna)  wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych.

13. Ocenianie pracy ucznia na lekcji odbywa się na bieżąco, przynajmniej raz w semestrze.  
14.  Ocena  roczna  jest  oceną  całościową,  czyli  uwzględniającą  szczególne  postępy  w  nauce  i  osiągnięcia

kształconych umiejętności.



15. Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym zawarty

jest  w Planach wynikowych  dla poszczególnych grup i poziomów.

V. Obszary aktywności oceniane na lekcjach

1. Aktywne przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu języka niemieckiego ( wykonywanie
ćwiczeń, uczestniczenie w pracach grupowych, prowadzenie dialogów itd.).

2. Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych z zakresu języka niemieckiego.
3. Wykonywanie poleceń nauczyciela.

4. Wkład pracy własnej: pilność, sumienność, pracowitość, staranność, systematyczność.

VI. Wiadomości, umiejętności oraz wymagania na ocenę szkolną

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

Ocena śródroczna i roczna uwzględnia opanowanie wszystkich ww. sprawności  językowych i podsystemów
języka wymaganych na danym etapie nauczania, a także uwzględnia pracę ucznia na lekcjach.

Ocena  pracy  ucznia  na  lekcjach uwzględnia:  pracę  indywidualną, tj.  aktywność  na  lekcji,  pracę  zgodną

z  poleceniami nauczyciela, włożony wysiłek w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział
w ćwiczeniu  każdego  ucznia,  używanie  tylko  języka  obcego  w  ćwiczonych  dialogach,  pomoc  koleżeńską

w przypadku trudności z wykonaniem zadania,  pracę projektową w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces
jego przygotowania, np. wykorzystanie źródeł, współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp.

Do bieżącego oceniania uczniów przyjęto skalę ocen zgodną z rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019

roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, z uwzględnieniem Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania. 

Część I    Plan treści programowych

Klasa I 

Zagadnienia leksykalne

Lp. Treści nauczania

Nr zagadnienia
w podstawie

programowej
poz.III.2

1.
Człowiek: dane personalne: przedstawianie się, narodowość, kraj, 
wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód, umiejętności.

I.1, II.3, II.5, II.6, V.1, 
VI.1, VI.2, VI.3, 
VI.14, VII.1, VII.2, 
VIII.2, IX.1, X,  XI, 
XII, XIII,

2.
Edukacja: szkoła, jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, oceny, 
uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozaszkolne.

I.3, II.5, III.3, III.4, 
IV.3, V.3. V.5, V.8, 
VI.3, VI.5, VIII.2, X, 
XI, XII, XIII

3. Życie  prywatne:  rodzina  i  krewni  (nazwy  członków  rodziny,
informacje  o nich,  cechy  charakteru,  zawody),  formy  spędzania

I.1, I.5, II.4, II.5, III.1, 
III.3, III.4, V.1, V.2, 



czasu wolnego.

V.3, V.5, VI.1, VI.3, 
VI.5, VII.1, VII.3, 
VIII.1, VIII.2, X, XI, 
XIII

4.
Zakupy i usługi: zakupy w sklepie papierniczym, zakupy w sklepie 
spożywczym (miara i waga produktów, środki płatnicze)

I.3, I.5, I.6,  I.7, II.5, 
III.4, V.2, VI.3, VI.4, 
VI.5, VIII.1, VIII.2, X,
XI, XII, XIII

5.

Miejsce zamieszkania: dom i okolica, zalety i wady życia w mieście
i  na  wsi,  nazwy  pomieszczeń  oraz  czynności  wykonywanych
w poszczególnych  pomieszczeniach,  nazwy  mebli  i  sprzętów
domowych, nazwy kolorów.

I.2 I.5, I.13,  II.2, II.5, 
III.1, III.4, IV.1, IV.3, 
V.1, V.3, V.6, VI.3, 
VI.4, VIII.1, VIII.2, 
IX.1, X,  XI, XIII

6.
Życie  prywatne:  czynności  życia  codziennego,  określanie  czasu
(dni tygodnia, pory roku, czas zegarowy, częstotliwość czynności),
spędzanie weekendu, umawianie się na spotkanie.

I.1, I.5, I.6, II.5, II.6, 
III.4, IV.2, IV.6, V.2, 
V.3, VI.3, VI.8, VIII.1,
VIII.2, IX.1, X, XI, 
XIII

7.
Żywienie: nazwy artykułów spożywczych  i  potraw, upodobania 
kulinarne i nawyki żywieniowe.

I.5, I.6, I.7, II.5, III.3, 
III.4, IV.3, IV.6, VI.3, 
VI.4, VI.5,
VIII.1, VIII.2, IX.2, X,
XI, XII, XIII

8.
Życie prywatne:  zwyczaje związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkanocnymi

II.5, III.4, VI.3, V.7, 
V.8, VI.4, VII.3, 
VII.14, VIII.1, VIII.2, 
IX.1, IX.2, X

9.
Świat przyrody: nazwy zjawisk atmosferycznych, opisywanie 
pogody.

I.13, II.2, II.5, III.4, 
V.1, V.4, VI.3, VIII.2, 
X, XI, XIII

10. Sport: nazwy dyscyplin sportowych
I.5, I.10, II.4, II.5, 
III.1, VI.3, VIII.2, V.2,
V.4, X

11.
Kultura: imprezy kulturalne, uczestnictwo w kulturze (wyjście na 
imprezę kulturalną).

I.5, I.9, II.5, III.1, 
III.4, VI.2, VI.3, VI.8, 
VIII.1, X

Zagadnienia gramatyczne

Lp. Treści nauczania

1.
Czas teraźniejszy czasowników, odmiana regularna i nieregularna,
czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne.

2. Liczebniki główne i porządkowe.
3. Przeczenie: kein, nicht. Odmiana przeczenia: kein/keine.

4.
Rzeczownik: liczba mnoga, odmiana rodzajnika określonego 
i nieokreślonego (Akk,Dat), rzeczowniki złożone.

5. Zaimki osobowe / Nominativ, Akkusativ/, zaimek man,es.
6. Zaimki dzierżawcze  /Nominativ, Akkusativ/.
7. Tryb rozkazujący.
8. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym.
9. Czasowniki modalne: odmiana i zastosowanie.
10. Dopełniacz saksoński.



11.
Przyimki w użyciu lokatywnym; przyimki z Dativem: 
mit,aus,bei,von, z, seit. Przyimek: ohne.

12. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

13.
Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, aber, oder, 
sondern, denn.

14. Zdanie okolicznikowe przyczyny.
15. Zdania warunkowe.
16. Zdania dopełnieniowe.
17. Słówka pytające.
18. Partykuła: doch.

Klasa II

Zagadnienia leksykalne

Lp. Treści nauczania
Nr zagadnienia

w podstawie
programowej III.2.

1.

Człowiek: dane personalne: przedstawianie się, narodowość, kraj, 
wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawody, wygląd zewnętrzny 
(ubiór), cechy charakteru , mocne i słabe strony, uczucia i emocje - 
/rozszerzenie/.

II.5, II.4, III.4, IV.1, 
IV.2, IV.3, IV.6,  IV.7,
V.2, V.1, V.3, V.6, 
V.7, VI.2, VI.4, VI.3, 
VI.14, VIII.1, VIII.2 
VIII.3,
VII.3, VII.4, X, XI, 
XII

2.
Życie prywatne: rodzina, czynności wykonywane w czasie wolnym,
zainteresowania, wakacje- plany, relacjonowanie, określenia czasu 
(miesiące, daty) -  /rozszerzenie/

I.5, II.4, II.5, III.2, 
V.1, V.8, V.4, VI.2, 
VI.3, VI.4, XI

3.
Szkoła: przedmioty nauczania, oceny, przybory szkolne, czynności 
na lekcjach -  /rozszerzenie/

II.5, II.6, III.4, V.1, 
V.2, V.3, V.4, V.5, 
VI.3, VI.4, VI.11, 
VIII.2, X, XI, XII

4.
Podróżowanie  i  turystyka:  środki  transportu  i  korzystanie  z  nich
(wady  i  zalety),  pytanie  o  drogę,  opisywanie  drogi  –  orientacja
w terenie, podróżowanie pociągiem.

II.4, II.5, IV.2, III.4, 
VI.3, VI.11, VI.14, 
VII.3, VII.4, VII.14, 
VIII.1, , VIII.2
 X, XI, XIII

5.
Praca: nazwy zawodów, miejsc pracy i wykonywanych czynności,
kształcenie  zawodowe,   wymarzona praca -  plany,  poszukiwanie
pracy, ubieganie się o pracę.

II.5, VIII.2
II.5, V.1, V.2, VI.2, 
V.3, V.4, VI.2, VI.3, 
VIII.1, X, XI, XIII

6.
Zdrowie: części ciała, samopoczucie, stan zdrowia, choroby i  ich
objawy, dolegliwości, zdrowy/niezdrowy tryb życia.

II.3, II.5, III.3, III.4, 
III.5, V.1,  V.2, V.3, 
V.7, V.8,  VI.3, VI.4. 
VI.9, VI.11, VI.14, 
VII.3, VII.4, VII.8, 
VII.9, VIII.2, X



7.
Zakupy: sklepy odzieżowe, nazwy części garderoby oraz określenia
dotyczące  ubrań,  kupno  ubrania,  składanie  reklamacji/  zwrot
towaru.

II.3, II.4, II.5, III.4, 
V.1, V.2, V.3, V.6, 
VI.3, , III.2, III.3, III.4,
III.5,  V.3, V.4, V.6, 
VI.3, VI.9, VIII.1, 
VIII.2
VIII.3, XI,  X, XIII

8. Świat przyrody: opisywanie pogody, opisywanie miesięcy.
II.4, VIII.2
II.4, III.4, III.5, VI.3, 
VII.3, VII.14, IX.1, XI

9.
Elementy  wiedzy  o  krajach  niemieckojęzycznych,  Berlin
/rozszerzenie/

I.8,I.9,II.5, III.4, 
VIII.2, IX.1, IX.2, XI, 
XII

Zagadnienia gramatyczne

Lp. Treści nauczania
1. Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: und, oder, aber,denn.

2.
Stopniowanie  przymiotników  i  przysłówków.  Konstrukcje
porównawcze.

3. Tryb rozkazujący.
  4. Czas Prӓteritum czasowników: haben,sein,.

5.
Czas Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych z posiłkowym 
haben i sein

6. Strona bierna: czas teraźniejszy
7. Spójniki wieloczłonowe: sowohl…als auch, nicht nur ….. sondern auch.

8.
Czasowniki z dopełnieniem w celowniku np. gefallen, passen, stehen, 
gehören.

9.
Zaimki pytajne: Welcher/Welche/Welches?, Was für ein…?/ Was für 
eine …?

10. Zaimek osobowy w celowniku.
11. Zdanie dopełnieniowe: dass, ob, W-Wörter.
12. Zdanie okolicznikowe czasu ze spójnikiem: wenn.
13. Zdania okolicznikowe przyczyny: weil.
14. Zdania przyzwalające z trotzdem i obwohl.
15. Zdania okolicznikowe przyczyny z deshalb.

Klasa III

Zagadnienia leksykalne

Lp. Treści nauczania
Nr zagadnienia

w podstawie
programowej III.2.

1. Życie prywatne: czas wolny, czynności, spędzanie wakacji, 
miejsca wypoczynku, rodzaje wakacyjnych prac dorywczych, 
uczestnictwo w imprezach kulturalnych - powtórzenie

I.4,I.5,I.7, 
I.8,I.9,I.10, I.13, II.3,
II.5,III.1,III.4,VI.1,V
I.2, IV.4, 
IV.V.1,V.2,V.6, 
VI.3,VI.4,VI.5, 
VI.14, VIII.1, VIII.2,



IX.1,2, X, XI, XIII

2.
Sport, nazwy dyscyplin, uprawianie sportu, miejsca i sprzęt 
sportowy, zdrowy tryb życia, zawody sportowe

I.1, I.5, I.10,I.11, 
I.13, II.5, III.4, 
V.1,2,3,6,7, 8,
VI.1,2,3,5,6,7
VIII.1, 2, 3,  IX.1, 2, 
X, XI, XII, XIII, 
XIV

3.
Uroczystości i święta: nazwy świąt, kultywowanie tradycji, 
składanie życzeń, organizowanie przyjęcia, zaproszenie na 
przyjęcie, prezenty.

I.1, I.5, 9
II.2, 5,
III.1, 2, 4, 5,
IV.3, 6, V.1,2, 3,4, 6,
8, VI.3, 6 VII.3, 6,7, 
14, VIII.2, 3, IX. 1,2,
X, XI, XIII, XIV

4.
Życie kulturalne: nazwy imprez kulturalnych, przyjmowanie i
odrzucanie  zaproszeń,  nazwy  gatunków  filmowych,
muzycznych, instrumentów muzycznych.

I.5, I.9,
II.4, 5, III.1, 2, 4,5,
V.1,2,3,4,5, 8
VI. 3, 4, 8,14
VII. 2,3,8, 14
VIII.2,3
 IX. 1, 2, X, XI

5.
Technika:  nazwy  urządzeń  technicznych,  korzystanie  ze
smartfonu,  czynności  związane  z  obsługą  komputera,
korzystanie z internetu (wady/zalety).

I.3, I.12, II.4, 5, 6, 
III.4, 5,
IV.1, 4, 5, 6,
V. 1, 3, 6, 8
VI.2,3,4,8, 9, 12
VII. 2, 3, 4, VIII.2, 
3, IX.1, X, XI

6.
Przyroda:  typy  krajobrazów,  nazwy  i  cechy  zwierząt
domowych, sprawowanie opieki nad zwierzęciem

I.5, 8, I.13,
II.2, 4, 5,
III.1, 4, IV.2, 3,
V.1, 2,3, 4, 6 , 7
VI.3, 5, 12
VII.2, 3, VIII.1, 2,
IX.1, X, XI, XIV

7.
Konsumpcja:  nazwy  sklepów  (poszerzenie)  i  produktów,
robienie zakupów, korzystanie z usług bankowych, promocje,
zakupy przez internet.

I.7, 9, 12, 13, 14
II.3, 4, 5,
III.4,  IV.1
V.1, 4,  VI.3, 5, 8, 9
VII. 2, 3, 5, 8, 12, 14
VIII.2,  IX.1 , X, XI,
XIV

8.
Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: Die Romantische
Straβe/ Targi w Niemczech/ Zielone Świątki

I.2, 3, 5, 8, 9, 12
III.1, 4,  V.6,
VI.3, 4, 5, VIII.2, 
IX.1, 2, X, XII



Zagadnienia gramatyczne

Lp. Treści nauczania
1. Czasowniki modalne w Präteritum.
2. Zdania czasowe ze spójnikami: als/wenn.
3. Liczebniki porządkowe w datach.

  4. Forma opisowa tryby przypuszczającego Konditional I (Ich würde)
5. Rekcja czasowników.
6. Wyrażenia przyimkowe.
7. Bezokolicznik z „zu” i bez „zu”.
8. Czasownik funkcyjny „lassen.
9. Zdanie okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem „da”.

10. Zdanie warunkowe ze spójnikiem „wenn”.
11. Przyimki zmienne – utrwalenie.
12. Tryb przypuszczający czasowników: haben, sein.
13. Tryb przypuszczający czasowników modalnych.
14. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika.
15. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym.
16. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym.

Klasa IV

Zagadnienia leksykalne

Lp. Treści nauczania
Nr zagadnienia

w podstawie
programowej III.2.

1.
Życie prywatne: czas wolny, czynności, spędzanie wakacji, 
miejsca wypoczynku, rodzaje pamiątek z wakacji, prezenty - 
powtórzenie

I.5, I.8, I.10, I.13, 
II.4,II.5,
III.1,III.4,VI.1,VI.2, 
IV.1,2,3,4,6 
V.1,V.2,3.6, 
VI.2,3,VI.4,VI.5, 
VI.13, VIII.1, VIII.2,
X, XI, XIII

2.
Formy mieszkania: opisywanie budynku, ogłoszenia 
o wynajmie mieszkania, obowiązki domowe, ustalanie zasad, 
rozwiązywanie konfliktów.

I.2, 5  II.2, 4, 5, III.1,
3, III.4, III.6,
IV.1, IV.2, 3, 6,
V.1, 4, 7, 8,
VI.3, 4, 5, 8, 11, 12,
VII.8,9,  X,  XI, XIII

3.
Edukacja: strategie uczenia się, radzenie sobie ze stresem, 
szkoła dziś i wczoraj, uroczystości szkolne

I.3, II.2, II.4, 5,
III.1,4
IV.2, .3, 6 V.1,2
VI.3,5, 8, 9, 12 
VII.3, 4, 8, 9, 13, 14 
VIII.1, 2 X, XI

4. Żywienie:  posiłki  i  ich  przygotowanie,  sposób  żywienia,
lokale gastronomiczne

I.6, II.3, 4, 5,
III.4,  IV.1,.2, 6,



V.1, 2, 3,
VI.3, 4, 8, 9
VIII.1, 2,  X, XI, XII

5.
Człowiek: uczucia, emocje,
Życie prywatne: relacje (przyjaźń, miłość)

I.1, I.5,
II.2, 4, 5,
III.1, 4,  IV.6
V.1, 2, 3, 4, 6, 7, 
VI.3, 4, 9,  VII.3,4 
VIII.1,2
X, XI

6.
Praca:  popularne  zawody,  zawody  związane  z  cyfryzacją,
rozmowy  służbowe,  praktyki  uczniowskie,  wady  i  zalety
pracy zdalnej, list motywacyjny.

I.4, II.2, 5,
III.1, 4, 5 VI.3, 4
V.1, 2, 3, 4, 5, 6 ,8
VI.3, 4, 12, 14, 
VII.3, 8, 14
VIII.2, X, XI

7.
Podróżowanie i  turystyka: opisywanie zalet  i  wad obiektów
noclegowych,  rezerwacja  noclegu  w  hotelu,  relacjonowanie
przebiegu wycieczki, redagowanie sprawozdania z podróży

I.8,  I.13
II.4, I5,   III.4, 5
V.1, 2, 3, 4,
VI.2, 3, 4, 8
VII.3, 4, 12, 14
IX.1, X, XI

8.
Elementy  wiedzy  o  krajach  niemieckojęzycznych:  Przełęcz
Świętego Gotarda, Austria – atrakcje turystyczne, podróżowanie po
Europie- atrakcje turystyczne, różnorodność kulturowa.

III.1, 4, 5,
V.1  VI.3, 4, 5, 
VIII.1, 2,
 IX.1, 2,  XI, XII, 
XIII, XIV

Zagadnienia gramatyczne

Lp. Treści nauczania
1. Rekcja czasowników - kontynuacja
2. Czas przeszły Präteritum
3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika- poszerzenie.

  4. Czasowniki złożone – poszerzenie.
5. Rzeczowniki odczasownikowe.
6. Genitiv rzeczownika
7. Przyimki z Genitiv
8. Passiv w czasie Imperfekt
9. Zdanie przydawkowe

10. Plusquamperfekt



II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Celujący
Otrzymuje uczeń spełniając wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnia 
się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna 
wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, bezbłędna znajomość struktur 
gramatycznych, szeroka wiedza krajoznawcza na temat danego obszaru językowego)
Rozumienie ze słuchu: uczeń bezbłędnie rozumie teksty, zawierające nowe struktury 
leksykalno-gramatyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-
skutkowych.
Mówienie: uczeń płynnie i  swobodnie wypowiada się stosując różnorodne  struktury 
leksykalno-gramatyczne, bezbłędnie i  spontanicznie reaguje  w sytuacjach dnia codziennego, 
ciekawie ujmuje  temat w swojej wypowiedzi, stosuje bezbłędną  intonację  i wymowę.
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń bezbłędnie rozumie teksty użytkowe i informacyjne,  na 
podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych, jeśli występują 
w nich struktury wykraczające poza program nauczania.
Pisanie:  uczeń formułuje wypowiedzi pisemne charakteryzujące się  bogactwem struktur 
leksykalnych i gramatycznych,  stosuje  je  poprawnie, zachowuje poprawność ortograficzną 
oraz ciekawie ujmuje  temat.
 Bardzo dobry
Rozumienie ze słuchu: uczeń w  pełni rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne,  
zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne oraz polecenia  nauczyciela 
formułowane w języku niemieckim.
Mówienie: uczeń  formułuje   dłuższe,  płynne   wypowiedzi  na  podany  temat  z  zakresu
tematycznego zawartego w podstawie programowej  oraz sprawnie posługuje się  językiem
niemieckim  w różnych  sytuacjach  dnia  codziennego,  używając  adekwatnego  słownictwa.
Uczeń  właściwie  reaguje  na  zaistniałą  sytuację  komunikacyjną,  posiada   umiejętność
swobodnego nawiązania,  podtrzymania i  zakończenia rozmowy w sytuacji  bezpośredniego
kontaktu  z  rozmówcą,  poprawne  stosuje  struktury  leksykalne  i  gramatyczne  zawarte
w podstawie  programowej,  stosuje  poprawną  wymowę  i  intonację  oraz   urozmaicone
słownictwo.
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń  w pełni rozumie  proste  teksty użytkowe i informacyjne, 
sprawnie znajduje potrzebne  informacje szczegółowe w tekście .
Pisanie:  uczeń  swobodnie  formułuje  poprawne  wypowiedzi  pisemne  w  przewidzianym
zakresie  tematycznym,  takie  jak  notatka,   list,  e-mail,  życzenia,  opis,  artykuł,  stosując
urozmaicone słownictwo i  struktury gramatyczne,  właściwe dla  danej  formy wypowiedzi,
poprawnie stosuje zasady dotyczące pisowni i interpunkcji.

 Dobry
Rozumienie ze słuchu:  uczeń rozumie w znacznym stopniu wypowiedzi niemieckojęzyczne, 
zawierające znane uczniowi słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadane przez różne 
osoby, rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz instrukcji nauczyciela, 
formułowanych w języku niemieckim. Dopuszczalne są drobne nieścisłości w rozumieniu 
tekstu.



Mówienie:  uczeń  potrafi  uzyskać  i  udzielić  informacji   w  typowych  sytuacjach  dnia
codziennego,  dość  płynnie  wypowiada  się  na  tematy  określone  w zakresie  tematycznym,
potrafi  nawiązać,  podtrzymać oraz zakończyć prostą rozmowę  w sytuacji  bezpośredniego
kontaktu z rozmówcą. Uczeń stosuje słownictwo odpowiednie do tematu, wypowiada się bez
istotnych  błędów w wymowie  i  intonacji.  Dopuszczalne  są  nieliczne  błędy  językowe nie
zakłócające komunikacji. 
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń rozumie  większość prostych tekstów informacyjnych 
i użytkowych,  takich jak kartka pocztowa, list / e-mail prywatny i formalny, ogłoszenie, 
notatka, ankieta, formularz , artykuł, odszukuje  większość potrzebnych informacji 
szczegółowych w tekście.
Pisanie:  uczeń tworzy proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym,
stosuje dość urozmaicone słownictwo oraz struktury gramatyczne, właściwe dla danej formy
pisemnej. bezbłędnie zapisuje większość użytych słów i wyrażeń. Dopuszczalne są nieliczne
błędy językowe, które nie zakłócają zrozumienia tekstu. 
Dostateczny
Rozumienie ze słuchu:  uczeń nie w pełni rozumie proste wypowiedzi  niemieckojęzyczne,
zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadane przez różne osoby.
Rozumie  ogólny  sens  większości  sytuacji  komunikacyjnych  oraz  proste  instrukcje
nauczyciela formułowane w języku niemieckim.
Mówienie:  uczeń umiejętnie formułuje proste pytania  i odpowiedzi z pomocą nauczyciela,
wyraża w prosty sposób swoją opinię na dany temat z zastosowaniem mało urozmaiconego
słownictwa  i  prostych  form gramatycznych.  Posiada  ograniczoną  umiejętność  nawiązania
rozmowy, jej podtrzymania i zakończenia w prostej sytuacji komunikacyjnej, posługuje się
schematami przy formułowaniu wypowiedzi. Możliwe są błędy leksykalno-gramatyczne oraz
fonetyczne w nieznacznym stopniu utrudniające komunikację.
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń  rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów, takich jak
list  /  e-mail,  dialog,  notatka,  ankieta,  formularz,  ogłoszenie,  wywiad,  plan  miasta,  kartka
z życzeniami,  kartka pocztową, znaki  informacyjne i drogowe/,  potrafi  częściowo odszukać
potrzebne informacje szczegółowe w tekście.
Pisanie:  uczeń formułuje proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym
podstawy programowej w formie prostych zdań, z użyciem mało urozmaiconego słownictwa
i prostych struktur gramatycznych.  Dopuszczalna jest  znaczna ilość błędów leksykalnych,
gramatycznych i ortograficznych, które mogą powodować częściowe zakłócenie komunikacji.
Dopuszczający
Rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie  niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim
różnych osób zawierającą słownictwo i struktury gramatyczne znane mu oraz niektóre proste
instrukcje i polecenia nauczyciela formułowane w języku niemieckim
Mówienie: uczeń posiada bardzo ograniczoną umiejętność nawiązania rozmowy, zadawania
pytań  i  udzielania  trafnej  odpowiedzi,  wyraża  swoje  myśli  i  opinie   jedynie  ze  znaczną
z pomocą nauczyciela.  Z  trudem stosuje  poznane środki  leksykalne  i  gramatyczne.  Mimo
licznych błędów gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych zachowana jest komunikacja
w ograniczonym zakresie.



Czytanie ze zrozumieniem: uczeń fragmentaryczne rozumie proste teksty, takie  jak:  list/ e-
mail, dialog, notatka, ankieta, formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka pocztowa,
znaki informacyjne. Odszukuje tylko nieliczne potrzebne informacje w tekście.
Pisanie: uczeń posiada znaczne trudności w  formułowaniu wypowiedzi pisemnych takich jak
notatka, list, e-mail. Wypowiedź cechuje  brak spójności, bardzo ubogie słownictwo, liczne
błędy  ortograficzne,  leksykalne  i  gramatyczne,  które   umożliwiają  przekaz  informacji
w bardzo ograniczonym zakresie.

Niedostateczny
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
Rozumienie ze słuchu: uczeń nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim,
zawierających   słownictwo  i  struktury  gramatyczne  omawiane  na  zajęciach  szkolnych,
instrukcji  i  poleceń  nauczyciela  formułowanych  w  języku  niemieckim.  Uczeń  z  trudem
wyszukuje  szczegółowe  informacje  w  nieskomplikowanych  wypowiedziach,  dialogach,
komunikatach.
Mówienie: uczeń  nie  posiada  umiejętności  zadawania  pytań  i  udzielania  odpowiedzi,
wyrażania  swoich  myśli,  opinii  na  dany  temat  z  powodu  zbyt  ubogiego  zasobu  struktur
gramatyczno-leksykalnych. Uczeń ma problemy ze sformułowaniem najprostszej wypowiedzi
o sobie i swoim otoczeniu, nie potrafi nawiązać, utrzymać  i zakończyć rozmowy w prostej
sytuacji  komunikacyjnej  oraz zastosować poznane środki językowe adekwatnie do tematu.
Błędy językowe i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.
Czytanie ze zrozumieniem: uczeń nie  rozumie prostych tekstów oraz nie potrafi odnaleźć
potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.
Pisanie:  uczeń  nie  potrafi  tworzyć  prostych  tekstów  z  powodu  bardzo  ograniczonej
znajomości  słownictwa  oraz  zasad  gramatycznych.  Nieodpowiednio  dobiera  słownictwo.
Liczne rażące błędy językowe i ortograficzne uniemożliwiają  zrozumienie napisanego tekstu.

Warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Jeżeli uczeń wypełnia wszystkie niżej wymienione warunki oraz pozostałe obowiązki ujęte 
w Statucie Szkoły, może wystąpić z prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej. Nauczyciel przygotowuje test sprawdzający wszystkie umiejętności 
językowe z zakresu materiału obejmującego program w danej klasie.
Warunki konieczne do ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej:
Uczeń:
-  systematycznie uczęszcza i przygotowuje się do zajęć edukacyjnych,
-  bierze aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,
-  nadrabia zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach,
-  odrabia zadania i prace domowe
-  napisał każda pracę kontrolną, dostosowując się do ustalonego terminu.



III. Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysfunkcjami oraz szczególnie
uzdolnionych.

1.Program  działań  wspierających  dla  uczniów  ze  stwierdzoną  dysleksją  obejmuje
następujące działania:

- wydłużenie czasu potrzebnego na odpowiedź ustną;
- stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu uniknięcia 
  upokorzenia ucznia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
- umożliwienie uczniowi częstszych odpowiedzi ustnych w miejsce odpowiedzi pisemnych;
- uwzględnienie w ocenie, że błędy w kompozycji, chaotyczność czy niespójność wypowiedzi
  mogą wynikać z rodzaju dysfunkcji;
- uwzględnienie, że uczeń może mieć trudności w zapamiętaniu obcojęzycznego słownictwa,
  dat, nazwisk /zwłaszcza obcobrzmiących/ czy specjalistycznej terminologii;
- dbanie o utrzymanie koncentracji podczas lekcji, polisensoryczny przekaz informacji,
  angażując jak najwięcej zmysłów /wzrok, słuch, dotyk, smak/
-  wielokrotne powtarzanie ważniejszych treści i zagadnień;
- przy korzystaniu z nagrań tekstów, umożliwienie uczniowi jednoczesne słuchanie i czytanie

- preferowanie cichego czytania, 

- unikanie sytuacji stresujących podczas głośnego czytania /delikatne zwracanie uwagi na
  popełniane błędy, unikanie nacisku na zwiększenie tempa czytania, itp./

- nie odpytywać z głośnego czytania przy klasie

- powtarzanie chórem trudniejszych, złożonych słów i dźwięków;

- zwracanie uwagi na wyraźną wymowę, 

- w pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie uwzględnia się niektórych

  błędów kompozycyjnych, zmienionej kolejności liter w wyrazach, opuszczonego początku

  lub końca wyrazu, wstawionych i opuszczonych liter w wyrazie;

.- rozmowy z uczniem/ rodzicami na temat postępów dokonywanych przez ucznia,

Duże znaczenie w pracy z uczniem dyslektycznym ma motywowanie go do wysiłku 
i chwalenie nawet najmniejszych sukcesów.

2.Uczniowie ze stanami lękowymi, depresyjnymi, cechami neurotycznymi oraz 
uczniowie słabi, którzy mimo sporego wkładu pracy, osiągają wyniki w nauce języka 
zaledwie na poziomie dopuszczającym.

- stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu uniknięcia 
upokorzenia ucznia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;

- stworzenie możliwości odpowiedzi pisemnej zamiast ustnej (w sytuacji napięcia 
nerwowego);



- pozostawienie uczniowi dłuższego czasu do namysłu lub umożliwienie sporządzenia 
planu wypowiedzi:

- możliwość odstąpienia od odpowiedzi ustnej i przełożenie terminu odpowiedzi (w 
przypadku silnego napięcia nerwowego);

- podtrzymywanie motywacji do ukończenia rozpoczętej wypowiedzi;
- pozytywne wzmacnianie i docenianie nawet niewielkich sukcesów ucznia;
- rozmowy z uczniami (rodzicami) na temat postępów dokonywanych przez ucznia;

3.Uczniowie z  dysortografią

W pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysgrafią   dysortografią  można wymagać 
następujących umiejętności związanych z poprawnością językową:
1.poprawność fleksyjna – użyte wyrazy są prawidłowo odmienione 
2.poprawność składniowa – zamykanie myśli w granicach zdań 
3.poprawność leksykalna i frazeologiczna – używanie słów i zwrotów zgodnie ze 
znaczeniem.
W ocenie nie  należy uwzględniać błędów ortograficznych:
-fonetycznego zapisu wyrazów
-występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie
-pisowni małą i wielką literą
-błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych
-pisowni łącznej lub nie
-zmienionej kolejności liter w wyrazach
-wstawionych lub opuszczonych liter w wyrazie.
Jeżeli błąd ortograficzny staje się błędem leksykalnym lub gramatycznym tzn. zmienia 
znaczenie lub formę gramatyczną wyrazu, należy go uwzględnić w ocenie pracy. 

4.Uczniowie z dysgrafią:
-umożliwienie uczniowi ustnego zaliczenia danej partii materiału,
-prośba o odczytanie niezrozumiałej części tekstu,
-umożliwienie korzystania z komputera,
-pisanie drukowanymi literami.

5.Zalecenia do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym

Cele ogólne:
-stworzenie warunków do pogłębienia zdobytych dotychczas wiadomości i umiejętności z 
zakresu języka niemieckiego
-kształtowanie twórczego myślenia
-rozwijanie pozytywnej samooceny
-rozwijanie postawy wytrwałości, dyscypliny dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole



-rozbudzanie zainteresowań kulturą niemieckiego obszaru językowego
-rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
-przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przeznaczonych dla
 uczniów uczących się języka niemieckiego
Formy pracy:
-stwarzanie uczniom zdolnym możliwości wyboru zadań, ćwiczeń, prac domowych o 
większej  skali trudności
-różnicowanie stopnia trudności prac domowych i klasowych
-prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji
-przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról np. asystenta, lidera
-stopniowanie zwiększania wymagań
-motywowanie do samodzielnego poznawania przez ucznia nowego materiału
-przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub 
 indywidualnej
-zlecanie uczniom opracowania materiału spoza podręcznika szkolnego
-samodzielne układanie przez uczniów zadań, ćwiczeń
-umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych  /kółko języka niemieckiego/
-pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy
-umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet
-zaangażowanie ucznia zdolnego do pomocy słabszym
-zaangażowanie uczniów zdolnych do promocji szkoły
-współpraca z rodzicami.
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