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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Ocenie podlegają: 

a. Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka niemieckiego, umiejętności formułowania 

wypowiedzi). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych, z ca-
łego działu;  

b. Sprawdziany pisemne, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać do-

datkowe pytania (zadania) na ocenę celującą;  
c. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane; (choć zazwyczaj są zapowiadane);   Na kartkówce 

mogą pojawić się treści związane z zagadnieniami podstawowymi, które nie muszą być zapowiadane (np. odmiana czasownika itp.) 

d. Prace domowe   
Za brak zadania uczeń otrzymuje minus. W przypadku prac domowych z dłuższym terminem wykonania, nie dotrzymanie terminu skutkuje 

oceną niedostateczną (z możliwością poprawy) 

e. Aktywność na lekcji - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy.  
f. Praca na lekcji – samodzielne lub grupowe rozwiązywanie ćwiczeń, tłumaczenie tekstów itp. Za wykonaną pracę uczniowie otrzymują plu-

sy lub minusy za jej brak 

g. Zeszyt przedmiotowy 
h. „projekty” – zazwyczaj na koniec działu tematycznego; 

i. Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, materiały wzbogacające zbiory i inne - oceniane w skali  „dobry - bardzo dobry” oraz w po-

staci plusów, które przeliczane są na oceny analogicznie jak za aktywność na lekcji. 
W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:  

Lp. Procentowy udział punktów Ocena   

1. 100% - 86% bardzo dobry 

2. 85 % - 71 % dobry 

3. 67 % - 50 % dostateczny 

4. 49 % - 30 % dopuszczający 

5. 29 % - 0 % niedostateczny 

 

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe. 

 Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz kartkówek (tylko jeden  raz) - co nie jest równoznaczne ze skreśle-

niem oceny ndst - w terminie  3 tygodni lub w uzasadnionych przypadkach np. dłuższej nieobecności ucznia, przerw w kalendarzu szkolnym itp. w 
ustalonym przez nauczyciela. (każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika) 

 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) powinien go zaliczyć w uzgodnionym terminie i formie. 

 W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych 
form podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

 W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce lub zgłosił nieprzygotowanie, nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybra-
nej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem/ kartkówką wiadomości i umiejętności ucznia na kolejnej lekcji.  

Uczeń ma obowiązek uzupełnić daną lekcję w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń. 

 Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.  

 Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić „nieprzygotowanie”. Nieprzygotowanie do zajęć musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowa-
nie nie dotyczy prac klasowych oraz sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. 

 Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych  jest złożenie przez ucznia lub rodziców (opieku-
nów prawnych) podania do dyrektora szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. (warunki uzyskania zgody na taki egzamin określa 

Statut Szkoły) 

 Możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznej) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-
nych przysługuje uczniowi, który nie otrzymał wcześniej pisemnych uwag dotyczących nie wywiązywania się z elementarnych obowiązków szkol-

nych, np.: punktualne przychodzenie na zajęcia, odrabianie prac domowych, uczestniczenie w zaplanowanych sprawdzianach i pracach klasowych, sys-
tematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, obecność i zaangażowanie na zajęciach; 

 Każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt oraz podręcznik i ćwiczenia - każdy brak to  minus (3 x minus = ndst)         

 Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu/ kartkówki jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej. 

 Nauczyciel ma prawo zobowiązać ucznia do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego w celu np. nadrobienia materiału, poprawy 
oceny niedostatecznej, skorzystania z pomocy nauczyciela itp. Jeżeli jednak uczeń nie pojawi się na dodatkowych zajęciach, nauczyciel ma prawo nie 

wyrazić zgody na poprawę oceny. 

 Wyklucza się  zgłaszania (często przez przewodniczącego samorządu klasowego) na początku nowej lekcji , że klasa nic nie rozumie i prosi o powtó-
rzenie ostatniego tematu. Pytania winny być sprecyzowane w miarę konkretnie.  

 Uczeń niezdyscyplinowany nauczy się na pamięć dodatkowych słówek, tekstu lub wykona projekt do sali lekcyjnej i otrzyma ocenę. 

Zasady ustalenia oceny semestralnej 

1. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonujemy na podstawie ocen cząstkowych 

2.  Większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki.  
3. Pozostałe oceny są wspomagające  

4. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna uwzględnia wyniki uzyskane przez ucznia w I i II półroczu. 

 

Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami 

Uczniowie, którzy zgodnie orzeczeniem PPP mają obniżone wymagania z języka niemieckiego lub stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są 

indywidualnie: 

 piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości; 

 uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje się jednak obniżone progi procentowe na poszczególne oceny. 

Lp. Procentowy udział punktów Ocena   

1 więcej niż 100% celujący 

2 100 – 90% bardzo dobry 

3 89 – 75% dobry 

4 74 – 51% dostateczny 

5 50 – 26% dopuszczający 

6 25 – 0% niedostateczny 

 
Biorąc pod uwagę kryteria oceniania uczniów należy wziąć pod uwagę następujące umiejętności językowe: 

- umiejętność rozumienia ze słuchu; umiejętność mówienia; umiejętność czytania; umiejętność pisania; prace pisemne; aktywność na zajęciach. 
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Rozumienie ze słuchu 

Ocena celująca – 6 
Kompetencje ucznia w tej dziedzinie przekraczają wymogi programu nauczania. Uczeń rozumie bez przygotowania skomplikowane teksty z różnych sytuacji 

komunikacyjnych. 

Ocena bardzo dobra – 5 
Uczeń rozumie sens różnych sytuacji komunikacyjnych przewidzianych programem nauczania. Bez problemów rozumie polecenia nauczyciela, umie wyszukać w 

wysłuchanym tekście najważniejszych informacji. 

Ocena dobra – 4 
Uczeń rozumie proste teksty zasłyszane z kasety bądź odczytane przez nauczyciela. Umie powtórzyć usłyszane zdania, ale ma problemy z wyszukaniem najważ-

niejszych informacji.  Umie jednak uporządkować w kolejności usłyszane zdania. 

Ocena dostateczna – 3 
Uczeń rozumie tylko bardzo proste teksty oraz proste polecenia nauczyciela. Jest w stanie powtórzyć tylko proste zdania, ma jednak problemy z ich chronologicz-

nym  uporządkowaniem. Rozumie tylko ogólny sens prostych wypowiedzi.  

Ocena dopuszczająca – 2 
Uczeń ma problemy ze zrozumieniem nawet prostych tekstów. Jest w stanie powtórzyć tylko niektóre zdania, ale nie rozumie ich sensu. Rozumie tylko podsta-

wowe polecenia wymagane w minimum programowym. Nie potrafi opowiedzieć w języku polskim o czym traktował w ogólnym sensie usłyszany tekst. 

 

Mówienie  

Ocena celująca – 6  

Wypowiedzi ucznia powinny wykraczać ponad programu nauczania, muszą być przygotowane bez pomocy nauczyciela, być poprawne pod  względem leksykal-
nym, gramatycznym, stylistycznym oraz fonetycznym. 

Ocena bardzo dobra – 5 

Wypowiedź ucznia powinna być płynna, poprawna stylistycznie i fonetycznie. Uczeń musi swobodnie posługiwać się słownictwem z danego tematu, umieć 
udzielać odpowiedzi na pytania i formułować poprawne gramatycznie zdania. Uczeń musi umieć swobodnie zachować się w każdej sytuacji językowej przewi-

dzianej programem nauczania. 

Ocena dobra – 4 
Wypowiedzi ucznia przekraczają wymagania zawarte w minimum programowym. Wypowiedź może być niezbyt płynna. Uczeń popełnia drobne błędy w wymo-

wie, w miarę swobodnie posługując się słownictwem z danego tematu. Struktury gramatyczne używane przez niego w wypowiedzi zawierają niewielkie błędy nie 
wpływające na nieprawidłowość struktury. Uczeń musi rozumieć swą wypowiedź i musi odpowiadać na proste pytania. 

Ocena dostateczna – 3 

Wypowiedź ucznia nie jest płynna. Jego umiejętności w dziedzinie mówienia nie przekraczają wymagań zawartych w minimum programowym. W wypowie-
dziach uczeń popełnia błędy fonetyczne, stylistyczne, buduje zdania zawierające błędy gramatyczne i leksykalne. Uczeń może nie w pełni rozumieć zadawane 

pytania, nie umie w stopniu zadawalającym zachować się w pewnych sytuacjach komunikacyjnych, jednakże jego wypowiedzi są jeszcze zrozumiałe, a popełnia-

ne błędy nie wpływają na komunikację językową. 
Ocena dopuszczająca – 2 

Wypowiedzi ucznia są nieskładne. Uczeń buduje zdania złe stylistycznie i gramatycznie. Popełnia szereg błędów fonetycznych. Jego sprawność komunikacyjna 

nie spełnia wymogów minimum programowego, ale uczeń jest w stanie zbudować bardzo proste zdania, choć zawierają one błędy. Zakres używanego słownictwa 
jest minimalny, a popełniane błędy często wpływają niekorzystnie na komunikację językową. 

 

Czytanie  

Ocena celująca – 6 

Uczeń potrafi przeczytać tekst nie objęty programem nauczania, np. z niemieckiej prasy lub książek. Nie popełnia błędów w wymowie, czytanie jest płynne, uczeń 

rozumie sens czytanego tekstu. 
Ocena bardzo dobra –5 

Uczeń potrafi bezbłędnie przeczytać tekst lub pewne informacje zawarte w programie nauczania. Czytanie jest płynne, pozbawione błędów fonetycznych. Uczeń 

w pełni rozumie czytany tekst i umie wyszukać w nim najważniejsze informacje. 
Ocena dobra – 4 

Uczeń w miarę płynnie czyta tekst, nie ma poważniejszych problemów w wymowie. Rozumie ogólny sens czytanego tekstu, umie wskazać najważniejsze zdania. 

Uczeń ma jednak problemy z przeczytaniem trudniejszych wyrazów i prosi o pomoc nauczyciela. Opanował umiejętność czytania na poziomie przekraczającym 
wymagania zawarte w minimum programowym. 

Ocena dostateczna – 3 

Tekst czytany przez ucznia musi być prosty pod względem leksykalnym i fonetycznym, gdyż uczeń popełnia wiele błędów tego typu w trudnych wyrazach, ale nie 
przekraczających wymogów zawartych w minimum programowym. Uczeń czyta tekst niepłynnie, bardzo wolno, rozumie tylko pewne fragmenty tekstu lub poje-

dyncze zdania albo wyrazy. Nie jest w stanie bez przygotowania przeczytać prosty tekst. 

Ocena dopuszczająca – 2 
W czytanym tekście uczeń popełnia szereg błędów w wymowie. Rozumie tylko niektóre wyrazy, czyta niepłynnie, zastanawia się ciągle nad wymową  wyrazów z 

tekstu, ale z pomocą nauczyciela przeczyta je, choć też nie bezbłędnie. Ma problemy nawet z tekstem z minimum programowego. 

 

Pisanie  

Ocena celująca – 6 

Uczeń umie bezbłędnie napisać tekst przekraczający wymogi programu nauczania albo pod dyktando albo samodzielnie. W każdym z napisanych wyrazów potrafi 
wskazać różnice między formą graficzną a fonetyczną (również w wyrazach mu nieznanych) i zna sens napisanych przez siebie wyrazów, zdań, itd. 

Ocena bardzo dobra – 5 

Uczę potrafi bezbłędnie zapisać znane przez niego słowa ze słuchu. Umie wskazać różnice między graficzną a fonetyczną formą wyrazu, zna znaczenie napisane-
go przez siebie tekstu. 

    Ocena dobra – 4  

Uczeń w miarę bezbłędnie zapisuje nowy tekst. Rozumie ogólny sens napisanego tekstu, umie wskazać najważniejsze zdania. Uczeń ma jednak problemy z zapi-
saniem trudniejszych wyrazów i prosi o pomoc nauczyciela. Opanował umiejętność pisania na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum pro-

gramowym. 

    Ocena dostateczna – 3  
Uczeń umie zapisać tylko proste wyrazy. Pisze bardzo wolno, przekręca wyrazy, popełnia błędy ortograficzne. Potrafi prawidłowo odpisać krótki tekst, zna zasady 

ortografii. 

Ocena dopuszczająca – 2  
Uczeń odpisuje z pomocą nauczyciela prosty tekst. Z pamięci potrafi zapisać tylko proste wyrazy.  

 

Prace pisemne 

O kryteriach oceny z prac pisemnych uczniowie informowani są na bieżąco, przy dokładnym omawianiu testów sprawdzających. Każdy z testów sprawdza znajo-

mość innego materiału i przez to ma swą specyfikę przy jego ocenianiu. Uczniowie są dokładnie informowaniu jak oceniane jest każde zagadnienie oraz punktację 
wg której ocenione test. 

 

Aktywność na lekcjach 

Ocena celująca – 6  
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Uczeń przygotowuje na zajęcia materiały nie związane z programem nauczania. Opracowuje teksty z czasopism, przygotowuje referaty, wykonuje samodzielnie 

pomoce i jest cały czas aktywny 
Ocena bardzo dobra – 5  

Uczeń jest cały aktywny na zajęciach. Pracuje na lekcji, zgłasza się wykonuje polecenia nauczyciela. Jest zawsze zaangażowany w pracę na zajęciach. Uczeń jest 

zawsze chętny do wykonania ćwiczeń, wykazuje się swa wiedzą, jest zawsze przygotowany do lekcji. 
Ocena dobra – 4  

Uczeń pracuje na zajęciach. Jest aktywny, ale nie zawsze samodzielnie chce zgłaszać się na lekcji. Wykonuje polecenia nauczyciela, nawet gdy nie jest pewny 

pragnie wykonywać ćwiczenia na lekcji 
  Ocena dostateczna – 3 

Uczeń jest mało aktywny. Nie zawsze samodzielnie chce zgłosić się na lekcji. Nie stara się wykazać swoja wiedzą. Wezwany przez nauczyciela wykonuje jednak 

polecenia, próbuje wykonać powierzone mu zadania, choć nie zawsze bezbłędnie.  
Ocena dopuszczająca – 2  

Uczeń jest bardzo mało aktywny. Niechętnie pracuje na lekcji, nie zgłasza się, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela. Często nie pracuje na zajęciach, musi 

stale być kontrolowany i zmuszany do pracy. Nie wykazuje zainteresowania opracowanym materiałem. 

 

IV. Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami 

Uczniowie, którzy zgodnie orzeczeniem PPP mają obniżone wymagania z języka niemieckiego lub stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są 
indywidualnie: 

 piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości; 

 uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje się jednak obniżone progi procentowe na poszczególne oceny. 

Lp. Procentowy udział punktów Ocena   

1 więcej niż 100% celujący 

2 100 – 90% bardzo dobry 

3 89 – 75% dobry 

4 74 – 51% dostateczny 

5 50 – 26% dopuszczający 

6 25 – 0% niedostateczny 

 

V. Zasady ustalenia oceny semestralnej 

5. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonujemy na podstawie ocen cząstkowych 
6.  Większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki.  

7. Pozostałe oceny są wspomagające  

8. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna uwzględnia wyniki uzyskane przez ucznia w I i II półroczu. 
 


