
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W KLASIE VII i VIII 

 

1.  Zasady przedmiotowego oceniania z języka niemieckiego obejmują ocenę wiadomości, 

umiejętności i postaw uczniów. 

2. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia na bieżąco. Do sprawdzania wiedzy, 

umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja 

ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – jego aktywność  na zajęciach, sprawdziany, kartkówki, 

prace pisemne na zajęciach, prace projektowe, wypowiedzi ustne, dodatkowe ćwiczenia 

przygotowujące do sprawdzianów i lekcji, przygotowanie do lekcji oraz czytanie.                               

Ocenie podlegają:  

 wypowiedzi ustne, tj. 

- kilkuzdaniowa wypowiedz,- dialog, - prezentacja 

Wypowiedzi mogą być przygotowane w domu oraz w trakcie lekcji dotyczące realizacji 

nowych zagadnień. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje zakres materiału z trzech ostatnich 

lekcji a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

 wypowiedzi pisemne, tj. 

- odpowiedz na pytania, 

- wykonanie ćwiczeń gramatycznych, słuchania ze zrozumieniem, 

- redagowanie form wypowiedzi, takich jak opowiadanie, opis (postaci, ilustracji), 

charakterystyka, list, mail, kartka pocztowa 

 sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu działu (sprawdzian może być ustny, 

pisemny lub w formie quizu).  

 kartkówki: niezapowiedziana lub zapowiedziana forma  pisemna obejmująca z nie 

więcej niż trzy jednostki lekcyjne. 

Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 

Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 

 zadania domowe 

 uzyskanie odpowiedniej ilości plusów:   ,,+’’ uczeń może uzyskać za: 

- aktywny udział w lekcji 

- aktywny udział w pracy grupy rozwiązującej zadanie 

- tłumaczenie tekstu 

- rozwiązanie zadania domowego dodatkowego ,,dla chętnych” 

- wyszukanie i zaprezentowanie informacji zdobytych z różnych źródeł, np. Internetu, 

encyklopedii multimedialnej, słownika obcojęzycznego 

-  przygotowanie krzyżówki lub innego ciekawego zadania. 



Po uzyskaniu dziesięciu „plusów” uczniowie otrzymują ocenę celującą. W sytuacji, w której 

uczeń uzyska mniej niż dziesięć „plusów”, pod koniec półrocza zostają one zamienione na 

ocenę adekwatną do ich ilości i wpisane do dziennika na prośbę ucznia. 

 tj. 10 plusów- ocena: celująca z aktywności 

      9 plusów- ocena: plus bardzo dobry z aktywności 

      8-7 plusów – ocena: bardzo dobry z aktywności 

      6 – 5 plusów – ocena: plus dobry z aktywności 

      4 plusy i mniej – ocena: dobry z aktywności 

 

   ,, - (minus) „ uczeń może uzyskać za: 

- brak zeszytu lub książki ćwiczeń 

- brak koniecznych, wcześniej zapowiedzianych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia lekcji 

- niewykonanie prostych czynności w toku lekcji ( nie są one związane z wolnym tempem 

pracy ucznia) 

Za uzyskanie 5 minusów uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną  z wagą cztery 

 

 konkursy 

oceniane jest miejsce, które osiągnął uczeń oraz jego praca włożona w przygotowanie się do 

konkursu 

 

3. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się przeliczanie oceny wg kryteriów: 

100% - 98% celujący (6) 

97% - 86% bardzo dobry (5) 

85% - 71% dobry (4) 

70% - 48% dostateczny (3) 

47% - 32% dopuszczający (2) 

31% - 0% niedostateczny (1) 

W razie otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawy.  

Poprawie podlegają wszystkie oceny niedostateczne z odpowiedzi ustnej, kartkówki oraz 

sprawdzianu. Uczeń ma prawo  poprawić każdą ocenę na zasadach określonych przez 

nauczyciela. 

4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji: 

uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenie takie 

następuję tuż po rozpoczęciu lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowanie w pierwszym 

półroczu przechodzi na półrocze drugie.   

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej PPP, w tym 

publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 



indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u których stwierdzone 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają 

sprostanie tym wymaganiom. 

 

Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających                

z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym 

ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

Uczniowie otrzymują oceny w trzech kolorach: 

Oceny czerwone              

(waga 8) 

- sprawdziany;  kartkówki z elementami gramatyki;  odpowiedzi 

ustne;  czytanie bez przygotowania; recytacja wiersza;  praca 

projektowa 

Oceny zielone                      

(waga 4) 

- aktywność oraz dodatkowe ćwiczenia przygotowujące do 

sprawdzianów i lekcji; krótkie kartkówki np. słownictwo; czytanie z 

przygotowaniem 

Oceny niebieskie               

(waga 3) 

 - zadania domowe 

  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA JĘZYKU NIEMIECKIM W KLASIE VII                                       

w roku szkolnym 2022/2023 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- bardzo dobrze posługuje się zdobytymi na lekcjach wiadomościami i umiejętnościami 

- otrzymuje min.98%  z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz                                     

z odpowiedzi ustnych 

- potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi 

- potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 - potrafi zrozumieć kluczowe informacje  w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- posługuje się poprawnym językiem , popełniając niewiele błędów a wymowa i intonacja 

jest zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka 

- można go z łatwością zrozumieć 

- jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy 

- pisze teksty o odpowiedniej długości, posługując się przy tym bardziej złożonymi 

strukturami gramatycznym i słownictwem   

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KIEDY: 

- jego wypowiedz jest ciekawa, płynna , bogata w treść i słownictwo 

- popełnia sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji a wypowiedz                      

w całości jest zrozumiała 

- bezbłędnie wybiera formę i styl wypowiedzi 

- potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi 

zrealizowanymi na lekcji 

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje  w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela 

- jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy 

- pisze teksty o odpowiedniej długości, posługując się przy tym bardziej złożonymi 

strukturami gramatycznym i słownictwem   

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  

 

OCENĘ  DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KIEDY: 

- jego konstrukcja wypowiedzi jest logiczna, a także poprawnie wybiera formy i styl 

wypowiedzi 

- w większości przypadków buduje zdania spójne i używa dość szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zdania 



- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

oraz przekształcić je w formę pisemną 

- z powodzeniem przekazać informację 

- popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- ma wolne tempo wypowiedzi 

- buduje proste zdania używając prostego słownictwa, które są mało urozmaicone 

- wykazuje właściwą reakcję językową na prostą wypowiedz rozmówcy 

- mówi dość poprawnie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy z dopuszczeniem 

błędów językowych, które nie zakłócają rozumienia wypowiedzi 

- pisze teksty wyraźnie krótsze od wymaganej długości 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- potrafi operować minimalną ilością struktur gramatycznych, dysponując ograniczonym 

zasobem słownictwa 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz 

wydobyć z nich kilka kluczowych informacji 

- potrafi również czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego   

- czasami potrafi przekazać wiadomość ale  z wyraźnymi trudnościami 

- próbuje skutecznie opanować część materiału 

- jego wiedza i umiejętności są na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze 

przyswajanie materiału 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- nie opanował podstawowej leksyki i gramatyki 

- nawet z pomocą nauczyciela wykazuje brak umiejętności rozwiązywania zadań                                    

o elementarnym stopniu trudności 

- wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i poprawy 

- nie korzysta z oferowanych form pomocy 

- w ogóle nie jest aktywny na lekcjach 

- popełnia liczne błędy językowe 

- ma nieusprawiedliwione nieobecności na pracach klasowych 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA JĘZYKU NIEMIECKIM W KLASIE VIII                                       

w roku szkolnym 2022/2023 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- biegle posługuje się zdobytymi na lekcjach wiadomościami i umiejętnościami 

- otrzymuje 98 - 100%  z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz                                     

z odpowiedzi ustnych 

- potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi 

- potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 - potrafi zrozumieć kluczowe informacje  w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- posługuje się poprawnym językiem , popełniając sporadycznie błędy a wymowa i intonacja 

jest zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka 

- można go z łatwością zrozumieć 

- jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy 

- pisze teksty o odpowiedniej długości, posługując się przy tym bardziej złożonymi 

strukturami gramatycznym i słownictwem   

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KIEDY: 

- jego wypowiedz jest ciekawa, płynna , bogata w treść i słownictwo 

- popełnia sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji a wypowiedz                      

w całości jest zrozumiała 

- bezbłędnie wybiera formę i styl wypowiedzi 

- potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi 

zrealizowanymi na lekcji 

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje  w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela 

- jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy 

- pisze teksty o odpowiedniej długości, posługując się przy tym bardziej złożonymi 

strukturami gramatycznym i słownictwem   

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  

 

OCENĘ  DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KIEDY: 

- jego konstrukcja wypowiedzi jest logiczna, a także poprawnie wybiera formy i styl 

wypowiedzi 

- w większości przypadków buduje zdania spójne i używa dość szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zdania 



- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

oraz przekształcić je w formę pisemną 

- z powodzeniem przekazać informację 

- popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- ma wolne tempo wypowiedzi 

- buduje proste zdania używając prostego słownictwa, które są mało urozmaicone 

- wykazuje właściwą reakcję językową na prostą wypowiedz rozmówcy 

- mówi dość poprawnie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy z dopuszczeniem 

błędów językowych, które nie zakłócają rozumienia wypowiedzi 

- pisze teksty wyraźnie krótsze od wymaganej długości 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- potrafi operować minimalną ilością struktur gramatycznych, dysponując ograniczonym 

zasobem słownictwa 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz 

wydobyć z nich kilka kluczowych informacji 

- potrafi również czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego   

- czasami potrafi przekazać wiadomość ale  z wyraźnymi trudnościami 

- próbuje skutecznie opanować część materiału 

- jego wiedza i umiejętności są na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze 

przyswajanie materiału 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- nie opanował podstawowej leksyki i gramatyki 

- nawet z pomocą nauczyciela wykazuje brak umiejętności rozwiązywania zadań                                    

o elementarnym stopniu trudności 

- wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i poprawy 

- nie korzysta z oferowanych form pomocy 

- w ogóle nie jest aktywny na lekcjach 

- popełnia liczne błędy językowe 

- ma nieusprawiedliwione nieobecności na pracach klasowych 

 

 


