
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SIETESZY 
  
1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie, zgodnie z kryteriami. 
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 
3. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać minimum 3 oceny. 
4. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i kartkówki są obowiązkowe. 
5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych powinien napisać ją w ciągu 1 tygodnia 
od dnia powrotu do szkoły. 
6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia jej oddania. 
7. Oceny z kartkówek  mogą być poprawiane w ciągu 2 tygodni od oddania. 
8. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją. 
9. Nie ocenia się ucznia do 3-ech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
10. Nie ocenia się ucznia w trudnej sytuacji losowej. 
11. Uczeń ma prawo w ciągu semestru dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Uczeń ma 
obowiązek nosić zeszyt, podręcznik i ćwiczenia. Brak któregoś z tych komponentów jest 
równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Niezgłoszenie przez ucznia braku któregoś z 
komponentów, w którym było zadanie domowe jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. Zgłoszenie takiego faktu jest odnotowane, jako nieprzygotowanie. 
12. Uczeń przyłapany na oszustwie (odpisywanie, podpowiadanie, itp.) w trakcie pracy klasowej, 
kartkówki lub odpowiedzi ustnej, otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 
13. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z języka niemieckiego według następujących zasad: Do 24 godzin od momentu 
otrzymania informacji o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń zgłasza chęć 
poprawiania tej oceny za pośrednictwem e-dziennika. Nauczyciel niezwłocznie tą samą drogą 
przekazuje informacje o zakresie materiału, który uczeń ma opanować i formie, w jakiej będzie 
sprawdzony.  Sprawdzian wiadomości powinien odbyć się najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem 
Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 
14. Nauczyciel ma prawo ustalenia indywidualnie do każdej formy sprawdzania wiedzy i 
umiejętności uczniów wagi oceny – w zależności od trudności. 
15.Wszystkie formy sprawdzenia stopnia opanowania podstawy programowej (sprawdziany, 
kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji, zadania domowe, zadania dodatkowe itp.) podlegają 
ocenie według 6 stopniowej skali: 

6- ocena celująca 
5- ocena bardzo dobra 

4- ocena dobra 
3- ocena dostateczna 

2- ocena dopuszczająca 
1 - cena niedostateczna 

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną w oparciu o średnią ważoną z uwzględnieniem 
poniższych elementów: 

 systematyczność; 
 włożony wysiłek; 
 wywiązywanie się z powierzonych zadań; 
 aktywność na lekcji; 
 udział w konkursach / olimpiadach; 
 ograniczenia wynikające z dysfunkcji i problemów w nauce, wymienionych w opinii / orzeczeniu z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: 
podstawowym i ponadpodstawowym. 

OCENA MÓWIENIE PISANIE TESTY ZE 

SŁUCHANIA I 

CZYTANIA ZE 

ZROZUMIENIE

M; TESTY 

LEKSYKALNO-

GRAMATYCZNE

; SPRAWDZIANY 

DODATKOWE 

WYMAGANIA 

CELUJĄCA Uczeń wykazuje się wiedzą i 
umiejętnościami obejmującymi 
całość podstawy programowej lub 
poza nią wykraczającymi 

96% - 100% Uczeń 
umiejętnie 
organizuje i 
kieruje pracą 
grupy, twórczo 
kieruje 
rozwojem 
swoich 
uzdolnień i 
zainteresowań, 
osiąga sukcesy 
w konkursach i 
olimpiadach, 
twórczo 
korzysta z 
różnych źródeł 
informacji i 
komunikowani
a się. 

BARDZO DOBRA Uczeń 
-potrafi z 
powodzeniem 
zachować się w 
wielu sytuacjach 
życia 
codziennego, 
-sformułować 
dłuższą 
wypowiedź w 
całości spójną i 
logiczną oraz 
wziąć udział w 
dyskusji; 
-wypowiada się 
komunikatywni
e, błędy 
gramatyczne i 
leksykalne nie 
zakłócają 
komunikacji, a 
wymowa i 
intonacja nie 
sprawiają 
żadnych 
trudności w 
zrozumieniu 
wypowiedzi; 
-posługuje się 

  

Uczeń 
-potrafi 
napisać spójny, 
w pełni 
zrozumiały, 
zgodny z 
tematem tekst 
w 
odpowiedniej 
formie, 
dopasowując 
styl i rejestr do 
założonej 
formy; 
-popełnia 
sporadyczne 
błędy 
gramatyczno-
leksykalne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne
, nie 
zakłócające 
komunikacji; 
-stosuje szeroki 
zakres struktur 
gramatycznych 
i leksykalnych; 
-zachowuje 

86%-95% Uczeń 
umiejętnie 
kieruje pracą 
grupy, 
umiejętnie 
kieruje 
rozwojem 
swoich 
uzdolnień i 
zainteresowań, 
umiejętnie 
korzysta z 
różnych źródeł 
informacji i 
komunikowani
a się. 



szerokim 
zakresem 
struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych. 
  

właściwą formę 
graficzną i 
pisze teksty 
mieszczące się 
w granicach 
określonych w 
poleceniu 

DOBRA Uczeń 
- przeważnie 
potrafi z 
powodzeniem 
zachować się w 
wielu sytuacjach 
życia 
codziennego, - -
potrafi 
sformułować 
dłuższą 
wypowiedź 
spójną i 
logiczną i 
zazwyczaj 
potrafi wziąć 
udział w 
dyskusji; 
-wypowiada się 
komunikatywni
e, błędy 
gramatyczne i 
leksykalne nie 
zakłócają 
komunikacji, a 
błędy w 
wymowie i 
intonacji 
zakłócają ją 
tylko 
nieznacznie; 
-posługuje się 
dość szerokim 
zakresem 
struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych. 

Uczeń 
- potrafi 
napisać spójny, 
zrozumiały, 
zgodny z 
tematem tekst 
w 
odpowiedniej 
formie, 
przeważnie 
dostosowując 
styl i rejestr do 
formy; 
- popełnia 
nieliczne błędy 
gramatyczno-
leksykalne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne
, które nie 
zakłócają 
komunikacji’ 
- stosuje dość 
szeroki zakres 
struktur 
gramatycznych 
i leksykalnych; 
- przeważnie 
zachowuje 
właściwą formę 
graficzną i 
pisze teksty 
przekraczające 
granice 
określone w 
poleceniu do 
+/- 10% 

70%-85% Uczeń potrafi 
współpracować 
w grupie, 
dostrzega 
konieczność 
kierowania 
rozwojem 
uzdolnień i 
zainteresowań, 
korzysta z 
różnych źródeł 
informacji i 
komunikowani
a się. 

DOSTATECZNA Uczeń 
- czasem potrafi 
z powodzeniem 
zachować się w 
podstawowych 
sytuacjach życia 
codziennego, 
próbuje 
sformułować 
dłuższą 
wypowiedź, ale 
bywa ona 
niespójna lub 
nielogiczna, 

Uczeń 
- potrafi 
napisać w 
większej części 
spójny, 
zrozumiały, 
zgodny z 
tematem tekst 
w 
odpowiedniej 
formie, ma 
problemy z 
dostosowanie
m stylu i 

  55%-69% Uczeń potrafi 
rozważać 
poglądy innych 
ludzi, pod 
kierunkiem 
stara się 
rozwijać 
uzdolnienia i 
zainteresowani
a, pod 
kierunkiem 
potrafi 
korzystać z 
różnych źródeł 



próbuje czasem 
wziąć udział w 
dyskusji; 
- popełnia liczne 
błędy 
gramatyczne i 
leksykalne, 
które częściowo 
zakłócają 
komunikację, 
także jego 
wymowa i 
intonacja 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi; 
- posługuje się 
dość wąskim 
zakresem 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych 
  

rejestru do 
formy; 
-popełnia 
liczne błędy 
gramatyczno-
leksykalne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjn
e, które 
częściowo 
zakłócają 
komunikację; 
-stosuje 
ograniczony 
zakres 
struktur 
gramatycznyc
h i 
leksykalnych; 
-przeważnie 
zachowuje 
właściwą 
formę 
graficzną i 
pisze teksty 
przekraczające 
granice 
określone w 
poleceniu do 
+/- 15%. 
  
  
  

informacji i 
komunikowani
a. 
  

DOPUSZCZAJĄCA Uczeń 
-z trudem 
potrafi 
zachować się w 
podstawowych 
sytuacjach życia 
codziennego, 
-próbuje 
sformułować 
dłuższą 
wypowiedź, ale 
przeważnie jest 
ona niespójna i 
nielogiczna, 
rzadko próbuje 
wziąć udział w 
dyskusji; 
-popełnia liczne 
błędy 
gramatyczne i 
leksykalne, 
znacznie 
zakłócające 
komunikację, a 
jego wymowa i 

Uczeń 
-pisze tekst 
mało spójny, 
zrozumiały i 
zgodny z 
tematem, ma 
problemy z 
formą i 
dostosowanie
m stylu i 
rejestru do 
formy; 
-popełnia 
bardzo liczne 
błędy 
leksykalno-
gramatyczne, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne
, które 
znacznie 
zakłócają 
komunikację 
- stosuje 
bardzo 

35%-54% Uczeń biernie 
uczestniczy w 
działaniu 
grupy. 



intonacja często 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi; 
-posługuje się 
bardzo wąskim 
zakresem 
struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych 
  

ograniczony 
zakres struktur 
gramatycznych 
i leksykalnych. 

NIEDOSTATECZN
A 

Wypowiedź 
ucznia jest 
niezrozumiała 
lub uczeń 
odpowiada 
całkowicie nie 
na temat. 

Tekst jest nie 
na temat albo 
błędy 
uniemożliwiają 
komunikację. 

0%-34% Uczniowi brak 
wyżej 
wymienionych 
umiejętności. 

ZAKRESY TEMATYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE NA POZIOMIE II.2 
- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia, 
emocje, 
umiejętności i zainteresowania); 
- miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczeń i wyposażenie domu, prace domowe) 
- edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, 
życie szkoły); 
- praca (np. popularne zawody, miejsce pracy) 
- życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 
czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta); 
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne); 
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 
płatnicze, korzystanie z usług); 
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 
wycieczki); 
- kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu); 
- zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
- świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz) 
  
STRUKTURY GRAMATYCZNE 
Treści gramatyczne są podstawą skutecznej komunikacji. Poniższe zestawienie struktur 
gramatycznych ma charakter informacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji 
tych funkcji językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są 
niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie zaawansowania. 
  
Rodzajnik 
- rodzajniki (nieokreślony, określony) i ich stosowanie 
- stosowanie rzeczownika bez rodzajnika 
Rzeczownik 
- odmiana rzeczownika 
- tworzenie liczby mnogiej 
- rzeczowniki złożone, zdrobniałe, określające zawód i wykonawcę czynności 
- odmiana imion własnych 
- rzeczownik po określeniu miary i wagi 
Zaimek 
- zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, 
pytające, nieokreślone 
Przymiotnik 
- przymiotnik jako orzecznik i jako przydawka 



- regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika 
- przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata 
- przymiotnik z przedrostkiem un- 
Liczebnik 
- liczebniki główne i porządkowe 
-użycie liczebników w oznaczaniu miary i wagi, powierzchni i objętości 
Przysłówek 
- przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi 
- przysłówki czasu i miejsca 
Partykuła 
- użycie partykuł, np. sehr, viel, immer 
Przyimek 
- przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem lub z biernikiem 
Czasownik 
- formy czasowe czasownika (strona czynna): Präsens, Perfekt 
- formy Präteritum czasownika „sein“ 
- czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden 
- czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski 
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 
- czasowniki zwrotne 
- czasowniki modalne w trybie oznajmującym 
- forma möchte 
- tryb rozkazujący 
- bezokoliczniki z zu i bez zu 
- rekcja czasowników 
Składnia 
- zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące 
- szyk wyrazów: prosty, przestawny i szyk zdania podrzędnie złożonego 
- przeczenia: nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu 
- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami i bezspójnikowe 
- zdania podrzędnie złożone: dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, warunkowe 
  
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 
- prace klasowe/sprawdziany 
- kartkówki 
- testy 
- zadania domowe (prace pisemne i projekty) 
- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach) 
- praca na lekcji 
- zadania dodatkowe 
  
  
POZIOM A1 BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ WG SOKJ, DO REALIZACJI PODCZAS PRACY Z 
PODRĘCZNIKIEM MAXIMAL 1 W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
  
ŚRODKI LEKSYKALNE I FUNKCJE JĘZYKOWE REALIZOWANE W PODRĘCZNIKU 

MAXIMAL 1 I PODLEGAJĄCE OCENIE: 
- powitania i pożegnania 
- pytanie o samopoczucie 
- pytanie o wiek, cenę, numer telefonu 
- nazwy kolorów 
- nazwy niektórych przedmiotów 
- pytanie o imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania 
- udzielanie podstawowych informacji o sobie 
- określanie położenia miast 
- określanie pochodzenia innych osób 
- zainteresowania i aktywności w czasie wolnym 
- potwierdzanie i zaprzeczanie 



- wyrażanie upodobań 
- wyrażanie opinii na temat sposobów spędzania wolnego czasu 
- życie rodzinne (członkowie rodziny) 
- określanie i nazywanie pokrewieństwa 
- udzielanie informacji o własnej rodzinie 
- przedstawianie innych osób i ich rodzin 
- wyrażanie żalu, radości, sympatii, zdziwienia 
- nazwy zwierząt domowych 
- opisywanie charakteru i wyglądu innych osób 
- wyrażanie opinii na temat osób i miejsc 
- określanie miejsca spotkania 
- składanie propozycji, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 
- szkoła 
- przedmioty szkolne 
- przybory szkolne 
- formułowanie prośby, zgoda na spełnienie i odmowa spełnienia prośby 
- określanie upodobań dotyczących przedmiotów szkolnych 
- nazwy artykułów spożywczych, posiłków i potraw 
- sformułowania związane z zamawianiem potraw w barze szybkiej obsługi 
- nazwy części garderoby 
- opisywanie wyglądu i stroju innych osób 
- wyrażanie preferencji i upodobań dotyczących ubioru 
- argumentowanie w czasie dyskusji 
  
ŚRODKI GRAMATYCZNE REALIZOWANE W PODRĘCZNIKU MAXIMAL II 

PODLEGAJĄCE OCENIE: 
- forma grzecznościowa czasowników 
- forma möchte 
- liczba mnoga rzeczowników 
- liczebniki główne 
- odmiana czasowników finden, unterrichten i mögen 
- odmiana czasowników sein i haben 
- odmiana czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej 
- odmiana przymiotników po rodzajniku określonym w mianowniku i bierniku 
- odmiana rzeczowników: mianownik i biernik 
- określanie kierunku (wohin?) 
- określanie miejsca (wo?) 
- opuszczanie rodzajników 
- partykuły zu i sehr z przymiotnikiem 
- przeczenie kein 
- przeczenie nicht 
- przyimki wymagające użycia celownika lub biernika 
- przymiotniki 
- rodzaj rzeczowników 
- rzeczowniki złożone 
- szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym 
- wyrażanie przynależności (zaimki dzierżawcze, konstrukcja z von) 
- zaimki osobowe 
- zaimki wskazujące der, die, das 
- zdanie pytające (pytania ogólne i szczegółowe) 
  

  
  
 


