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Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 

 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania publicznych 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ze zmianami z dnia 13.07.2007 r. 

 

2. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

 

3. Podstawy programowej z języka niemieckiego. 

 
      4. Programów nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.  
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Przedmiotowy System Oceniania 

 z języka niemieckiego 

 
1. Celem oceniania jest: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym 

zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwianie nauczycielowi doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

f) stwierdzenie, w jakim stopniu osiągnięcia ucznia, klasy i nauczyciela odpowiadają 

założonym celom dydaktycznym. 

2. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 

a) Ucznia obowiązuje: 

 opanowanie wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej z 

języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej, 

 umiejętność czytania, słuchania, pisania i mówienia 

 znajomość zagadnień realioznawczych i kulturoznawczych 

 znajomość zagadnień z gramatyki języka niemieckiego, 

 szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zostały dołączone do planów 

wynikowych dla poszczególnych klas danego poziomu nauczania. 

b) W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się 

wymagania w następujący sposób: 

 uczniowie mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierającą 

informację o dysgrafii, dysortografii lub dysleksji  mają możliwość wydłużenia 

czasu pisania sprawdzianów i kartkówek  i  mogą popełnić  więcej błędów niż 

uczeń bez dysfunkcji;  

 przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi  

 przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii 

nie bierze się pod uwagę czytelności i estetyki pisma. 

3. Narzędzia oceniania i gromadzenia informacji o postępach edukacyjnych uczniów: 

 Przy ocenie testów,  sprawdzianów i kartkówek  i  prac domowych przyjmuje się 

następującą skalę procentową zgodną z WSO:   

- od 96 % (włącznie) do 100% - celujący "6",  

- od 90% (włącznie) do 95% - bardzo dobry "5",  

- od 75 % (włącznie) do 89% - dobry "4" 

- od 50% (włącznie) do 74% - dostateczny ”3” 

- od 33% (włącznie) do 49% - dopuszczający ”2” 

- od 0% do 33% - niedostateczny ”1” 

 

Dopuszcza się stosowanie znaków „+“ i „-” przy ocenie oraz np - nieprzygotowany, nb – 

nieobecny. 

 

 

 

 

4. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu. 
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Przedmiotem oceniania są wiadomości i umiejętności  ucznia na lekcjach języka 

niemieckiego, a zwłaszcza: 

 pisemne, sprawdzające prace klasowe i kartkówki 

 wypowiedzi ustne i pisemne ucznia, 

 praca w zeszycie ćwiczeń 

 praca ucznia na lekcji, 

 praca w grupie, 

 wykonywanie zadań domowych, 

 prezentacje w klasie (przygotowane projekty, recytacje, prezentowanie efektów 

własnych działań twórczych), 

 wykonywanie samodzielnie dodatkowych zadań. 

 konkursy języka niemieckiego 

5. Sposoby sprawdzania postępów ucznia: 

W celu ocenienia postępów w nauce ucznia stosuje się następujące sposoby sprawdzania 

wiadomości i umiejętności: 

a) prace klasowe (co najmniej 2 w semestrze ) 

b) pisemne prace domowe, 

c) wypowiedzi ustne i pisemne na zadany temat  

d) kartkówki sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji  

e) inne sposoby, np.: 

 recytacja utworów literackich, 

 aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez szkolnych, np. Dnia 

Języków Obcych, przedstawień teatralnych, 

 udział w konkursach z języka niemieckiego; za zajęcie czołowych miejsc, zdobycie 

wyróżnienia uczeń otrzymuje ocenę celującą cząstkową, za zdobycie tytułu 

laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego ocenę celującą roczną. 

6. Zasady oceniania uczniów: 
a) Ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) ustala się, biorąc pod uwagę wszystkie oceny 

bieżące. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie jest 

wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej ocen bieżących. Jest wystawiana 

zgodnie z WSO  

b) Na ocenę klasyfikacyjną mają również wpływ: wkład pracy, zaangażowanie, 

systematyczność i wykorzystanie indywidualnych możliwości intelektualnych ucznia.  

c) Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i rocznej jest uzyskanie co najmniej trzech  

ocen cząstkowych z różnych rodzajów aktywności. 

d) Uczeń ma prawo do poprawienia niezadowalającej go oceny z pracy klasowej.  Aby 

poprawić ocenę, musi w ciągu dwóch tygodni ponownie napisać sprawdzian. Wynik 

sprawdzianu jest ostateczny. Po napisaniu przez ucznia sprawdzianu poprawiającego 

nauczyciel wpisuje do dziennika wynik uzyskany z pracy poprawianej obok oceny z 

pierwotnego terminu, pod warunkiem, że ocena jest wyższa od uzyskanej pierwotnie. 

e)  O czasie, zakresie i formie prac klasowych uczniowie są powiadamiani przez 

nauczyciela najpóźniej na tydzień przed planowaną pracą, kartkówki z trzech ostatnich 

lekcji nie muszą być zapowiadane. 

f) Nauczyciel powinien oddać uczniowi sprawdzone prace, omówić je w ciągu tygodnia 

od napisania. Nauczyciel przedstawia każdą pracę uczniowi i na życzenie także jego 

rodzicom. 

g) Uczniowie we wrześniu są informowani o wymaganiach na poszczególne oceny oraz 

zapoznają się z przedmiotowym systemem oceniania.  

h) Oceny cząstkowe są jawne i uczeń jest informowany o nich w formie słownej. Na 

prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę. 
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i) Uczeń otrzymuje ustną informację o proponowanej ocenie semestralnej lub rocznej  

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli, a pisemnie o przewidywanej 

ocenie dopuszczającej lub niedostatecznej są informowani również jego rodzice na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli. 

j) Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez 

podania przyczyny (3 razy w semestrze)  Jeżeli uczeń, nie ma zeszytu, nie odrobił 

pracy domowej, nie przygotował się do odpowiedzi otrzymuje ocenę niedostateczną 

za czwartym razem. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji, po 

sprawdzeniu obecności. 

k) Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej lub nie przygotował się do lekcji i 

wykorzystał już możliwość zgłoszenia nie przygotowania się , otrzymuje minus „-”. 

Zebranie trzech minusów powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej za czwartym 

razem.. 

l) Jeżeli uczeń nie jest przygotowany do lekcji i nie zgłosił tego nauczycielowi na 

początku lekcji, a zostało to ujawnione przez nauczyciela, wówczas uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

m) Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać plus „+”. Uzyskanie trzech plusów 

powoduje otrzymanie oceny celującej. Uczeń ma możliwość uzyskania oceny 

celującej, jeżeli zbierze trzy plusy i jego wypowiedzi charakteryzują się bogactwem 

słownictwa,  poprawnością językową  oraz są logicznymi, oryginalnymi i rzeczowymi 

wnioskami. 

n) W sytuacji dłuższej nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest do 

uzupełnienia wiadomości i zeszytu oraz ustalenia z nauczycielem terminu pisania 

zaległych prac klasowych. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel egzekwuje pisanie 

klasówki bez wcześniejszej zapowiedzi. 

o) Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz przynoszenia 

na lekcje podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Brak podręcznika, zeszytu lub zeszytu 

ćwiczeń jest równoznaczny z nieprzygotowanie się  do zajęć (jeżeli uczeń może 

jeszcze skorzystać z tej możliwości), w przeciwnym razie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

p) W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej śródrocznej uczeń zobowiązany jest 

do zaliczenia materiału z pierwszego semestru, co jest jednym z warunków 

otrzymania pozytywnej oceny rocznej. Termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem 

7. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania jest dokonywana po każdej klasyfikacji 

rocznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2  

 w Białymstoku 

 5  

Przedmiotowy system oceniania 

z języka niemieckiego 

dla klasy IV szkoły podstawowej 

podręcznik PUNKT 

 

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego  uczeń będzie: 

 

1. Poznawać słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: 

• formy powitania i pożegnania stosowne do wieku rozmówcy oraz pory dnia 

• pytania o samopoczucie i formy odpowiedzi 

• najpopularniejsze niemieckie imiona 

• nazwy państw i stolic niemieckojęzycznych 

• dane personalne (imię, wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania oraz zainteresowania) 

• niemiecki alfabet 

• opis osoby z uwzględnieniem jej cech charakteru i wyglądu 

• członkowie rodziny 

• zwroty sugerujące powtórzenie wypowiedzi 

• przybory szkolne 

• kolory 

• przedmioty szkolne 

• wyrażanie aprobaty i dezaprobaty 

• czynności wykonywane na lekcjach 

• zajęcia pozalekcyjne 

• dni tygodnia 

• zainteresowania i upodobania 

• komputer i Internet 

• zwierzęta domowe 

• adwent i związane z nim tradycje 

• Boże Narodzenie 

• Wielkanoc 

• zwyczaje i tradycje świąteczne 

2. Ćwiczyć umiejętność: 
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• uzyskiwania i udzielania informacji 

• prowadzenia dialogów i inscenizacji krótkich scenek 

• przeprowadzania wywiadu z kolegą / koleżanką 

• przeprowadzania ankiety 

• sporządzania klasowej statystyki 

• wyszukiwania w tekście pożądanych informacji 

• uzupełniania fragmentów tekstów 

• pisania listu 

• pisania życzeń świątecznych www.wsip.com.pl 

• opowiadania o sobie i innych osobach z uwzględnieniem zainteresowań i upodobań 

• opowiadania o zwierzętach domowych 

• opisywania osób, przedmiotów i zwierząt domowych 

• pisania i opowiadania o czynnościach wykonywanych na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych 

• wyrażania aprobaty i dezaprobaty 

• wyszukiwania informacji przez Internet, pisania oraz odpowiadania na posty internetowe 

• tworzenia różnego rodzaju kolaży 

• pracy nad projektem 

• czytania ze zrozumieniem 

• rozumienia ze słuchu 

• poprawnego pisania (ortografia) 

• poprawnej wymowy (fonetyka) 

3. Kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów takich jak: 

• prosty tekst czytany 

• prosty tekst słuchany 

• dialog 

• wywiad 

• ankieta 

• kolaż 

• miniformularz 

• list 

• list gończy 

• posty internetowe 

• strony internetowe 

• gazetka klasowa 
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• statystyka klasowa 

• notatka 

• ogłoszenie 

• wąż literowy 

• krzyżówka 

• naklejki 

• kartka świąteczna 

• kalendarz adwentowy 

• wiersz 

• piosenka 

• rymowanka 

4. Zdobywać podstawowe informacje dotyczące Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz tradycji 

adwentowych, bożonarodzeniowych i wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych. 

5. Ćwiczyć umiejętność posługiwania się następującymi strukturami 

gramatycznymi: 

• przeczenie nein i nicht 

• przeczenie kein / keine 

www.wsip.com.pl 

• zaimki osobowe 

• zaimki dzierżawcze 

• liczebniki główne 

• rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku 

• rodzajnik nieokreślony w bierniku 

• bezokolicznik 

• czasowniki regularne i nieregularne 

• czasownik modalny mögen 

• szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym 

• zdania pytające 

• forma dopełniacza imion własnych 

• liczba mnoga rzeczowników 

Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i 

ponadpodstawowym jest zawarty w planie wynikowym. 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą 

cztery sprawności językowe: 
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• rozumienie ze słuchu, 

• mówienie, 

• czytanie ze zrozumieniem, 

• pisanie. 

 

Sprawności językowe: 

Sprawność rozumienia ze słuchu jest w komunikacji językowej niezbędna, a w pracy z 

dziećmi rozpoczynającymi naukę wysuwa się na pierwszy plan. Sprawność ta polega na 

rozumieniu globalnym, czyli zdolności rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu 

detalicznym, czyli selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu 

konkretnych informacji. 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona na jest za pomocą następujących technik: 

• zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

www.wsip.com.pl 

• zadania prawda/fałsz 

• uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji 

• wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu 

słuchanego 

• wykreślanie zwrotów, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście 

• przyporządkowanie ilustracji / naklejki do wysłuchanych tekstów 

• uzupełnianie brakujących fragmentów w oparciu o wysłuchany tekst 

• rozpoznawanie dodatkowych odgłosów w tle wysłuchanego tekstu 

• rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek 

• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu 

• przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście 

• przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy 

• wskazywanie na obrazku przedmiotów na podstawie usłyszanych nazw 

• kolorowanie na podstawie wysłuchanych informacji 

• odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu 

• wypełnianie tabeli 

• wykonanie piosenek na podstawie nagrania 

• tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu: 
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Ocena bardzo dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

• bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną zawierającą znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie 

• swobodnie rozumie wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

• rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje 

Ocena dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

• rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

• rozumie większość wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

• rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

• wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

• rozumie większość prostych instrukcje nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

www.wsip.com.pl 

Ocena dostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

• rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

• rozumie dużą część wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

• rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

• wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 
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wypowiedziach i dialogach 

• rozumie dużą część prostych instrukcje nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

• rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

• rozumie tylko niektóre wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

• rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

• wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

• rozumie tylko niektóre proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń : 

• rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

• rozumie bardzo nieliczne wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

• wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

• rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania 

nagrania. 

Sprawność mówienia jest bardzo istotnym, chociaż trudnym elementem w nauczaniu 

języka obcego. Uczeń szkoły podstawowej rozpoczynający naukę języka niemieckiego ma 

pełne prawo do tego, by nie wypowiadać się od początku w pełni płynnie i spontanicznie. 

Sprawność mówienia jest ćwiczona za pomocą następujących technik: 

• odgrywanie ról 
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• udzielanie i uzyskiwanie informacji 

• tworzenie dialogów 

• odpowiedzi na pytania 

• opisywanie przyborów szkolnych 

• powtarzanie usłyszanych słów i rymowanek 

• powtarzanie i uzupełnianie „łańcuszków” zdań 

• uczenie się na pamięć rymowanych wierszyków i ich recytowanie 

• śpiewanie piosenek 

• zadawanie w parach pytań według wzoru 

• opowiadanie o osobach na podstawie informacji z tabelki 

• opowiadanie o sobie, opisywanie swoich ulubionych przedmiotów 

• przeprowadzanie ankiet i wywiadów 

Kryteria oceny sprawności mówienia: 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie mówienia uczeń: 

• swobodnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego 

• prezentuje w pełni swoje myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia, 

posługując się bogatym słownictwem i frazeologią na danym poziomie 

• posiada umiejętność bezbłędnego sformułowania krótkiej wypowiedzi o sobie, 

rodzinie, najbliższym otoczeniu (wypowiedź zawiera wszystkie wymagane 

informacje, jest pełna, interesująca) 

www.wsip.com.pl 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia 

codziennego, używając w tym celu odpowiednich środków językowych 

• z dużą wprawą i swobodą recytuje poznany wiersz lub wyliczankę i śpiewa 

piosenkę 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez 

błędów w wymowie i intonacji 

• bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

Ocena dobra: 

W zakresie mówienia uczeń: 

• potrafi samodzielnie, bez pomocy nauczyciela, zdobywać i udzielać informacji 

w typowych sytuacjach dnia codziennego (zachodzi komunikacja pomimo 
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drobnych usterek) 

• wyraża w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące 

najbliższego otoczenia, przy czy wypowiedź jest zgodna z tematem i zawiera 

większość wymaganych informacji 

• trafnie formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu 

(wypowiedź zawiera wyrażenia odpowiednie dla przekazania wymaganych 

informacji) 

• wykazując się dobrym poziomem znajomości słownictwa i struktur 

językowych, potrafi inicjować i podtrzymywać prostą rozmowę dotyczącą 

typowych sytuacji dnia codziennego 

• z drobnymi pomyłkami, które jest w stanie samodzielnie poprawić, recytuje 

poznany wiersz lub wyliczankę i śpiewa piosenkę 

• jego wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie, 

zawierają nieliczne usterki 

• poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

Ocena dostateczna: 

W zakresie mówienia uczeń: 

• przy pomocy nauczyciela zadaje proste pytania i udziela na nie odpowiedzi 

• pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi udaje 

mu się przekazać najważniejsze informacje, w związku z czym dochodzi do 

komunikacji w podstawowym zakresie 

• formułować proste wypowiedzi o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu 

• nawiązuje krótką rozmowę, nie zawsze jednak potrafi samodzielnie ją 

podtrzymać 

• podczas recytacji poznanego wiersza lub wyliczanki oraz śpiewania piosenki 

potrzebuje czasami pomocy nauczyciela 

• pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji jego wypowiedzi 

są zrozumiałe 

• błędy gramatyczne nieznacznie utrudniają komunikację 

www.wsip.com.pl 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie mówienia uczeń: 

• potrafi częściowo zadawać proste pytania i udzielać na nie prostych 

odpowiedzi 
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• wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela wyraża w prostych słowach myśli, 

spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia 

• w sposób niepełny formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższym 

otoczeniu, przez co dochodzi do komunikacji jedynie w wąskim zakresie 

• inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, a także z jego pomocą, jednak wypowiedź zawiera ubogie 

słownictwo pozwalające na przekazanie tylko nielicznych informacji 

• bardzo nieporadnie recytuje poznany wiersz lub wyliczankę i śpiewa piosenkę 

• popełnia liczne błędy w wymowie i intonacji, a wypowiedź jest zrozumiała 

jedynie w ograniczonym zakresie 

• błędy gramatyczne znacznie utrudniają komunikację 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie mówienia uczeń: 

• nie potrafi zadawać prostych pytań i udzielać prostych odpowiedzi 

• z powodu bardzo ubogiej treści oraz pomimo pomocy nauczyciela nie jest w 

stanie wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżeń i pytań dotyczących 

najbliższego otoczenia 

• bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie struktur 

językowych uniemożliwiają mu sformułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, 

rodzinie, najbliższym otoczeniu 

• brak płynności wypowiedzi uniemożliwia mu inicjowanie i podtrzymywanie 

prostych rozmów dotyczących typowych sytuacji dnia codziennego 

• jego wypowiedź nie zawiera wystarczającej liczby wymaganych informacji lub 

jest całkowicie nie na temat 

• nie potrafi powiedzieć z pamięci poznanego wiersza lub wyliczanki oraz 

zaśpiewać piosenki 

• niepoprawna wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie 

• bardzo liczne błędy gramatyczne znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają 

komunikację 

Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu 

oraz zawartych w nim informacji szczegółowych jest ćwiczona za pomocą technik takich jak: 

• zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą), 

• zadania prawda/fałsz, 

• odpowiedzi na pytania 
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• tworzenie pytań do podanych zdań 

• ustalanie kolejności zdań w dialogach 

• uzupełnianie fragmentów tekstu 

• łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania 

• oddzielanie w wężu językowym poszczególnych słów 

• ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujących liter 

• wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter 

www.wsip.com.pl 

• łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym 

• wykreślanie słowa nie pasującego do pozostałych 

• identyfikacja w tekście słów kluczy 

• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu 

• dopasowanie ilustracji / naklejek do tekstów 

• łączenie wyrazów / części tekstu / wiersza z odpowiednimi ilustracjami 

• ustalanie autora danej wypowiedzi lub osoby pojawiającej się w tekście, do której tekst 

się odnosi 

• pisemne streszczenie treści przeczytanego tekstu (opis osoby) 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

• bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (w tym internetowe): posty internetowe, 

strony internetowe, list / e-mail, kartkę świąteczną, ankietę, miniformularz, ogłoszenie 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

• swobodnie rozumie ogólny sens prostych, adoptowanych tekstów 

Ocena dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych ( w tym internetowych): 

postów internetowych, stron internetowych, listów / e-maili, kartek świątecznych, 

ankiet, miniformularzy, ogłoszeń 

• znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

• w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych, adaptowanych tekstów 

Ocena dostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych (w tym internetowych): 
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postów internetowych, stron internetowych, listów / e-maili, kartek świątecznych, 

ankiet, miniformularzy, ogłoszeń 

• znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

• rozumie ogólny sens dużej części prostych, adoptowanych tekstów 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

• rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe (w tym internetowe): posty internetowe, 

strony internetowe, list / e-mail, kartkę świąteczną, ankietę, miniformularz, ogłoszenie 

• znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

• rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych, adoptowanych tekstów 

www.wsip.com.pl 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

• rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe ( w tym internetowe): posty 

internetowe, strony internetowe, list / e-mail, kartkę świąteczną, ankietę, 

miniformularz, ogłoszenie 

• znajduje bardzo nieliczne potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych, adoptowanych tekstów 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu. 

 

Sprawność pisania na etapie szkoły podstawowej – z uwagi na stopień trudności – może 

zostać opanowana w stosunkowo niewielkim zakresie. Jest ona ćwiczona za pomocą 

następujących technik: 

• wypełnienie miniformularza, ankiety, tabeli, rubryk „listu gończego” 

• przygotowanie kolaży 

• podpisywanie ilustracji 

• zapisywanie słownie liczb 

• tłumaczenie wyrazów lub zdań na język polski 

• tłumaczenie zdań na język niemiecki 

• uzupełnianie luk w zdaniach / tekstach 

• układanie/przekształcanie zdań 

• kończenie zdań 

• tworzenie pytań do zdań 

• pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie 
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• uzupełnianie asocjogramów 

• poprawne zapisywanie odgadniętych słów 

• zapisywanie czynności wykonywanych na lekcjach (w bezokoliczniku) 

www.wsip.com.pl 

• pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, posty internetowe, projekt własnej 

strony internetowej, kartki z życzeniami świątecznymi 

• tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej na podstawie podanego 

słownictwa/informacji opisywanie zwierząt, osób 

• przygotowanie w grupach gazetki klasowej 

• rozwiązywanie krzyżówek 

• ćwiczenia ortograficzne: wpisywanie brakujących liter 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie pisania uczeń: 

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń, 

• bezbłędnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

• bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, 

zainteresowania, ulubiony przedmiot, zajęcia pozaszkolne, do czego służy mu 

komputer), umiejętnie wykorzystując poznane środki językowe 

• potrafi bez żadnych trudności napisać post internetowy, precyzyjnie 

dobierając poznane słownictwo pozwalające na pełny przekaz treści 

• sprawnie pisze kartki z życzeniami świątecznymi, które odpowiadają w pełni 

wymaganej formie 

• pisze krótki list inicjujący znajomość, a jego wypowiedź jest logiczna, 

harmonijna i spójna, zaś bardzo sporadyczne błędy w pisowni, błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji 

Ocena dobra: 

W zakresie pisania uczeń: 

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

poprawnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń, 

• bez pomocy nauczyciela samodzielnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach 

polecenia (pisanie odtwórcze) 
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• pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, zainteresowań, 

ulubiony przedmiot, zajęcia pozaszkolne, do czego służy mu komputer), 

wykorzystując większość poznanych środków językowych 

• potrafi napisać prosty post internetowy z niewielkimi uchybieniami w doborze 

poznanego słownictwa i struktur gramatycznych 

• samodzielnie pisze kartki z życzeniami świątecznymi, które w zasadzie 

odpowiadają wymaganej formie 

• pisze prosty, krótki list inicjujący znajomość, a jego wypowiedź jest logiczna i 

spójna, zaś nieliczne błędy ortograficzne i leksykalne w nieznacznym stopniu 

zakłócają zrozumienie 

www.wsip.com.pl 

Ocena dostateczna: 

W zakresie pisania uczeń: 

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą 

wyrazu oraz w poprawnym zapisie poznanych słów i wyrażeń 

• w większości poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia 

(pisanie odtwórcze) 

• pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, zainteresowania, 

ulubiony przedmiot, zajęcia pozaszkolne, do czego służy mu komputer) 

stosując mało urozmaicone słownictwo i liczne powtórzenia leksykalne 

• pisze prosty post internetowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na 

przekazanie jedynie najważniejszych informacji 

• pisze kartki z życzeniami świątecznymi, które w zasadzie spełniają tylko 

część warunków wymaganych dla danej formy 

• pisze prosty, krótki list inicjujący znajomość, w którym to niewłaściwy dobór 

słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne oraz uchybienia stylu 

częściowo zakłócają komunikację i świadczą o niepełnym opanowaniu 

struktur 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie pisania uczeń: 

• ma znaczne trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną 

formą wyrazu, potrafi poprawnie uzupełnić tylko niektóre brakujące litery w 

poznanych wcześniej wyrazach. 

• w sposób niepełny odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 
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odtwórcze) 

• pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół,  

zainteresowania, ulubiony przedmiot, zajęcia pozaszkolne, do czego służy mu 

komputer), ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z 

tematem, zawierające liczne powtórzenia leksyki, ubogie słownictwo i liczne 

błędy gramatyczne 

• w sposób bardzo uproszczony i odtwórczy pisze prosty post internetowy, 

• pisze kartki z życzeniami świątecznymi, jednak znaczne uchybienia w 

doborze właściwego słownictwa , struktur gramatycznych i stylu wskazują na 

nieznajomość wymogów tematu i formy 

• pisze prosty, krótki list inicjujący znajomość, jednak wypowiedź jest w dużym 

stopniu niespójna, niekonsekwentna i nielogiczna, a brak widocznego 

zamysłu, ubogie słownictwo i liczne błędy ortograficzne pozwalają na 

przekazanie tylko nielicznych informacji 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie pisania uczeń: 

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, w 

większości przypadków nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w 

poznanych wcześniej wyrazach. 

• pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na 

zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia 

struktur językowych i gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste 

wypowiedzi pisemne. Są one chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, z 

bardzo dużą ilością błędów ortograficznych, w większości przypadków nie na 

temat 

• próbuje w sposób odtwórczy pisać prosty post internetowy, jednak jego 

wypowiedź nie zawiera wyrażeń niezbędnych do przekazania wymaganych 

treści 

• pisze kartki z życzeniami świątecznymi, jednak nieznajomość wymogów 

formy i bardzo ubogie słownictwo znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają mu 

przekazanie życzeń 

• brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, 

liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne uniemożliwiają  
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mu sformułowanie prostego listu inicjującego znajomość 

. 

UWAGA! Prace pisemne ucznia dyslektycznego oceniane  są z pominięciem błędów  

W powyższych kryteriach nie została uwzględniona ocena celujący. Uczeń może ją 

otrzymać za  każdym razem jeśli spełni wszystkie kryteria na ocenę 

bardzo dobry i  wyróżni się w jednym lub kilku zakresów (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, 

spontaniczna  i naturalna wypowiedź, płynność i precyzja, ciekawe ujęcie tematu, wyjątkowa 

staranność, estetyka i dbałość, wyjątkowe zaangażowanie) 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z języka niemieckiego 

dla klasy V szkoły podstawowej 

podręcznik PUNKT 

 
 

 
 
W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego  uczeń będzie: 

 

1. Poznawać słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: 

 

 podawanie czasu zegarowego 

 nazwy pór dnia 

 czynności dnia codziennego 

 spędzanie czasu wolnego 

 opis pogody 

 nazwy pór roku i miesięcy 

 życzenia urodzinowe 

 zaproszenie na urodziny 

 prezenty urodzinowe 

 świętowanie urodzin 

 czynności wykonywane latem i zimą 
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 spędzanie wakacji 

 produkty spożywcze  

 lubiane i nielubiane potrawy 

 tradycyjne dania kuchni niemieckiej, szwajcarskiej i austriackiej 

 nazwy sztućców, naczyń oraz opakowań artykułów spożywczych 

 składniki potraw i przepisy 

 zakupy w sklepie spożywczym 

 złożenie zamówienia w kawiarni i restauracji 

 dekorowanie choinki 

 niemieckie zwyczaje związane z karnawałem 

 tradycje wielkanocne 

 

 

1. Ćwiczyć umiejętność: 

 

 uzyskiwania i udzielania informacji  

 prowadzenia dialogów i inscenizacji krótkich scenek 

 przeprowadzania wywiadu z kolegą / koleżanką 

 wypełniania i analizowania ankiety  

 wyszukiwania w tekście pożądanych informacji 

 uzupełniania fragmentów tekstów 

 pisania pocztówki, listu i e-maila 

 pisania życzeń i zaproszeń urodzinowych 

 opowiadania o sobie i innych osobach z uwzględnieniem spędzania czasu wolnego i 

dnia codziennego 

 opisywania pogody i ulubionej pory roku 

 opisywania posiłków, ulubionych i nielubianych potraw 

 złożenia zamówienia w restauracji, kawiarni 

 opowiadania w języku polskim o tradycji dekorowania choinki, zwyczajach 

związanych z karnawałem i Wielkanocą 
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 wyszukiwania informacji w Internecie, w encyklopediach, przewodnikach i 

prospektach turystycznych  

 tworzenia kolaży  

 pracy  nad projektem  

 czytania ze zrozumieniem  

 rozumienia ze słuchu  

 poprawnego pisania (ortografia)  

 poprawnej wymowy (fonetyka) 

 przygotowania i prezentacji choreografii ilustrującej treść piosenki 

 prezentacji codziennych czynności w formie pantomimy 

 tłumaczenia zdań na język polski 

 

 

2. Kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów: 

 

 prosty tekst czytany 

 prosty tekst słuchany 

 teksty informacyjne (wywieszka, prospekt, ulotka, folder reklamowy)  

 teksty prasowe 

 ogłoszenie 

 dialog 

 wywiad 

 ankieta 

 notatka 

 list 

 e-mail 

 SMS 

 kartka pocztowa 

 kartka urodzinowa 

 wiersz 
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 piosenka, kolęda 

 zaproszenie  

 prognoza pogody 

 menu 

 przepisy kulinarne 

 kolaż 

 wąż literowy 

 zapiski z dziennika 

 krzyżówka 

 rebus 

 

 

4. Zdobywać informacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii dotyczące między innymi 

typowych potraw, obchodzenia urodzin oraz tradycji bożonarodzeniowych, karnawałowych i 

wielkanocnych. 

 

 

5. Ćwiczyć umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:  

 

 czasowniki rozdzielnie złożone: aufstehen, anziehen, zumachen, rausgehen 

 czasowniki nieregularne: essen, helfen ,sehen ,lesen, schlafen, laufen, fahren 

 czasowniki zwrotne 

 odmiana i znaczenie czasownika nehmen 

 tryb rozkazujący dla 2. osoby liczby pojedynczej, mnogiej oraz formy grzecznościowej 

Sie 

 rodzajnik określony w bierniku 

 przyimek um w funkcji określania czasu 

 przyimki in i an w połączeniu z pytaniem wohin? 

 przyimek in w połączeniu z nazwami pór roku oraz miesięcy 

 zaimki pytajne wann? i wie lange? 

 zaimki dzierżawcze mein, dein, sein, ihr, sein oraz przeczenie kein w bierniku 
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 zaimek nieosobowy es 

 zaimek nieosobowy man  

 przysłówek doch 

 pytania rozstrzygające 

 spójnik denn  

 szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym z okolicznikiem miejsca i czasu 

 zdania z orzeczeniem złożonym 

 

 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą 

cztery sprawności językowe: 

 rozumienie ze słuchu, 

 mówienie, 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 pisanie. 

 

Sprawności językowe: 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu jest w komunikacji językowej niezbędna, a w pracy z 

dziećmi wysuwa się na pierwszy plan. Sprawność ta polega na rozumieniu globalnym, czyli 

zdolności rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli 

selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji. 

 

 

 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu jest ćwiczona za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania prawda/fałsz 

 zadania na uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji 

 zaznaczanie zwrotów, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście 

 podkreślanie części zdań zgodnych z treścią wysłuchanego dialogu 
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 zaznaczanie wypowiedzi o charakterze pozytywnym i negatywnym na podstawie 

wysłuchanego tekstu 

 łączenie fragmentów zdań zgodnie z usłyszanymi informacjami 

 przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów 

 dobieranie właściwych podpisów do rysunków w oparciu o wysłuchany tekst 

 wskazywanie na obrazku przedmiotów, o których jest mowa w wysłuchanym dialogu 

 przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych miejsc / osób występujących w 

tekście  

 przyporządkowanie potraw typowych dla danego kraju w oparciu o wysłuchany tekst 

 wpisywanie numerów dialogów przy odpowiadających im ilustracjach 

 odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu 

 tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych 

 przyporządkowanie pasującego tytułu do piosenki po jej wcześniejszym wysłuchaniu  

 uzupełnianie tekstów piosenek na podstawie nagrania  

 poprawianie rysunków (dorysowywanie brakujących elementów, wykreślanie 

zbędnych) na podstawie wysłuchanej piosenki 

 wykonanie piosenek na podstawie nagrania 

 rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek  

 podkreślanie akcentowanych części wyrazów 

 

 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu: 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną zawierającą znaną leksykę i 

znane struktury, wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie 

 swobodnie rozumie wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych potrzeb 

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 
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 sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach 

i dialogach 

 w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie większość wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie dużą część wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 
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 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie tylko niektóre wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie tylko niektóre proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie bardzo nieliczne wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) 

 wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 
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UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania 

nagrania. 

 

 

Sprawność mówienia jest bardzo istotnym, chociaż trudnym elementem w nauczaniu języka 

obcego. Uczeń szkoły podstawowej ma pełne prawo do tego, by nie wypowiadać się od 

początku w pełni płynnie i spontanicznie. 

 

 

Sprawność mówienia jest ćwiczona za pomocą następujących technik: 

 

 odgrywanie ról  

 udzielanie i uzyskiwanie informacji 

 tworzenie dialogów 

 odpowiedzi na pytania 

 powtarzanie i uzupełnianie „łańcuszków” zdań  

 śpiewanie piosenek, kolędy 

 opowiadanie o przebiegu dnia 

 opowiadanie o urodzinach 

 opowiadanie o osobach na podstawie podanych informacji  

 przeprowadzanie wywiadów 

 opisywanie pogody  

 opowiadanie o swojej ulubionej porze roku 

 opowiadanie o wakacjach i feriach zimowych 

 opowiadanie na podstawie ankiety o swoim śniadaniu i drugim śniadaniu w szkole 

 opowiadanie o lubianych i nielubianych potrawach  

 

 

 

Kryteria oceny sprawności mówienia: 

 

 

Ocena bardzo dobra: 
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W zakresie mówienia uczeń: 

 swobodnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia 

codziennego  

 prezentuje w pełni swoje myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego 

otoczenia, posługując się bogatym słownictwem i frazeologią na danym 

poziomie 

 posiada umiejętność bezbłędnego sformułowania krótkiej wypowiedzi o 

przebiegu dnia i codziennych czynnościach , urodzinach, pogodzie, oraz 

lubianych i nielubianych potrawach, (wypowiedź zawiera wszystkie 

wymagane informacje, jest pełna, interesująca) 

 płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia 

codziennego, używając w tym celu odpowiednich środków językowych 

 z dużą wprawą i swobodą recytuje poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez 

błędów w wymowie i intonacji 

 bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 potrafi samodzielnie, bez pomocy nauczyciela, zdobywać i udzielać informacji 

w typowych sytuacjach dnia codziennego (zachodzi komunikacja pomimo 

drobnych usterek) 

 wyraża w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące 

najbliższego otoczenia, przy czy wypowiedź jest zgodna z tematem i zawiera 

większość wymaganych informacji 

 trafnie formułuje krótką wypowiedź o przebiegu dnia i codziennych 

czynnościach , urodzinach, pogodzie, oraz lubianych i nielubianych potrawach 

(wypowiedź zawiera wyrażenia odpowiednie dla przekazania wymaganych 

informacji) 
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 wykazując się dobrym poziomem znajomości słownictwa i struktur 

językowych, potrafi inicjować i podtrzymywać prostą rozmowę dotyczącą 

typowych sytuacji dnia codziennego 

 z drobnymi pomyłkami, które jest w stanie samodzielnie poprawić, recytuje 

poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 jego wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie, zawierają 

nieliczne usterki  

 poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela zadaje proste pytania i udziela na nie odpowiedzi 

 pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi udaje 

mu się przekazać najważniejsze informacje, w związku z czym dochodzi do 

komunikacji w podstawowym zakresie 

 formułuje proste wypowiedzi o przebiegu dnia i codziennych czynnościach , 

urodzinach, pogodzie, oraz lubianych i nielubianych potrawach  

 nawiązuje krótką rozmowę, nie zawsze jednak potrafi samodzielnie ją 

podtrzymać 

 podczas recytacji poznanego wiersza oraz śpiewania piosenki potrzebuje 

czasami pomocy nauczyciela 

 pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji jego 

wypowiedzi są zrozumiałe 

 błędy gramatyczne nieznacznie utrudniają komunikację 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 potrafi częściowo zadawać proste pytania i udzielić na nie prostych 

odpowiedzi 



Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2  

 w Białymstoku 

 30  

 wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela wyraża w prostych słowach myśli, 

spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia  

 w sposób niepełny formułuje krótką wypowiedź o przebiegu dnia i 

codziennych czynnościach , urodzinach, pogodzie oraz lubianych i 

nielubianych potrawach, przez co dochodzi do komunikacji jedynie w wąskim 

zakresie 

 inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, a także z jego pomocą, jednak wypowiedź zawiera ubogie 

słownictwo pozwalające na przekazanie tylko nielicznych informacji 

 bardzo nieporadnie recytuje poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 popełnia liczne błędy w wymowie i intonacji, a wypowiedź jest zrozumiała 

jedynie w ograniczonym zakresie  

 błędy gramatyczne znacznie utrudniają komunikację 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 nie potrafi zadawać prostych pytań i udzielać prostych odpowiedzi 

 z powodu bardzo ubogiej treści oraz pomimo pomocy nauczyciela nie jest w 

stanie wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżeń i pytań dotyczących 

najbliższego otoczenia 

 bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie struktur 

językowych uniemożliwiają mu sformułowanie krótkiej wypowiedzi o 

przebiegu dnia i codziennych czynnościach, urodzinach, pogodzie, oraz 

lubianych i nielubianych potrawach brak płynności wypowiedzi uniemożliwia 

mu inicjowanie i podtrzymywanie prostych rozmów dotyczącą typowych 

sytuacji dnia codziennego 

 wypowiedź nie zawiera wystarczającej liczby wymaganych informacji lub jest 

całkowicie nie na temat 

 nie potrafi powiedzieć z pamięci poznanego wiersza oraz zaśpiewać piosenki 

 niepoprawna wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie 
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 bardzo liczne błędy gramatyczne znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają 

komunikację 

 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz 

zawartych w nim informacji szczegółowych i jest ćwiczona za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą), 

 zadania prawda/fałsz 

 odpowiedzi na pytania 

 zaznaczanie w tekście odpowiednich informacji 

 identyfikacja w tekście słów kluczy 

 dopasowanie tekstów do ilustracji  

 łączenie tekstów z odpowiednimi widokówkami 

 wybór słów i zwrotów pasujących do danego tematu 

 ustalanie kolejności zdań w dialogach 

 uzupełnianie fragmentów tekstu 

 ustalanie osób wypowiadających daną kwestię w dialogu (kelner, gość) 

 uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu  

 wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter  

 łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym 

 wykreślanie słowa nie pasującego do pozostałych 

 uszeregowanie wyrażeń ze względu na intensywność znaczenia  

 zaznaczanie wyrażeń pozytywnych i negatywnych 

 przyporządkowanie wyrazów do pojęć nadrzędnych 

 łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania 

 oddzielanie w wężu literowym poszczególnych słów  

 ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub eliminacja zbędnych liter 

 

 

 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 
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Ocena bardzo dobra: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie proste teksty użytkowe, między innymi: prospekt, ogłoszenie, 

ankietę, notatkę, list, e-mail, kartkę pocztową, kartkę urodzinową, zaproszenie, 

prognozę pogody, przepisy kulinarne  

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 swobodnie rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów  

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych  

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych, adaptowanych tekstów  

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych, między innymi: prospekt, 

ogłoszenie, ankietę, notatkę, list, e-mail, kartkę pocztową, kartkę urodzinową, 

zaproszenie, prognozę pogody, przepisy kulinarne  

 znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych, adaptowanych tekstów  

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
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 rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe , między innymi: prospekt, ogłoszenie, 

ankietę, notatkę, list, e-mail, kartkę pocztową, kartkę urodzinową, zaproszenie, 

prognozę pogody, przepisy kulinarne  

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych, adoptowanych tekstów  

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe, między innymi: prospekt, 

ogłoszenie, ankietę, notatkę, list, e-mail, kartkę pocztową, kartkę urodzinową, 

zaproszenie, prognozę pogody, przepisy kulinarne  

  znajduje bardzo nieliczne potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych, adaptowanych tekstów  

 

 

 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma  możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu. 

 

Sprawność pisania na etapie szkoły podstawowej – z uwagi na stopień trudności - może 

zostać opanowana w stosunkowo niewielkim zakresie. Jest ona ćwiczona za pomocą 

następujących technik: 

 

 pisanie prostych tekstów, takich jak: e-mail, pocztówka, list, zaproszenie na 

urodziny  

 pisanie dialogu  

 pisanie krótkiego tekstu np. o codziennych czynnościach, ulubionych 

zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych potrawach 

 wypowiedzi pisemne zawierające wymagane informacje 

 tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej na podstawie podanego 

słownictwa/informacji  

 pisemne przedstawienie planu dnia 
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 przygotowanie pytań do wywiadu 

 podpisywanie ilustracji 

 zapisywanie słownie godzin, cen 

 uzupełnianie luk w zdaniach  

 układanie/przekształcanie zdań 

 tworzenie pytań do zdań 

 pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania 

 poprawne zapisywanie odgadniętych słów 

 rozwiązywanie krzyżówek i rebusów 

 ćwiczenia ortograficzne: wpisywanie brakujących liter 

 tworzenie rzeczowników od podanych wyrażeń 

 wpisywanie rodzajników i form liczby mnogiej rzeczowników na podstawie 

słowniczka 

 tłumaczenie wyrazów na język polski 

 tłumaczenie zdań na język niemiecki 

 przygotowanie kolaży 

 

 

 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

 

 

Ocena bardzo dobra:  

 

W zakresie pisania uczeń: 

 bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń, 

 bezbłędnie realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne (o codziennych czynnościach, 

ulubionych zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych 

potrawach), umiejętnie wykorzystując poznane środki językowe, a jego 

wypowiedź jest logiczna, harmonijna i spójna, zaś bardzo sporadyczne błędy w 

pisowni, błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji 
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 potrafi bez żadnych trudności, spełniając wszelkie wymogi formalne napisać 

list, e-mail, pocztówkę, zaproszenie na urodziny, precyzyjnie dobierając 

poznane słownictwo, pozwalające na pełny przekaz treści  

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz poprawnie 

zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń, 

 bez pomocy nauczyciela samodzielnie realizuje zawarte w ćwiczeniach 

polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (o codziennych czynnościach, ulubionych 

zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych potrawach), 

wykorzystując większość poznanych środków językowych, a jego wypowiedź 

jest logiczna i spójna, zaś nieliczne błędy ortograficzne i leksykalne jedynie w 

nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie 

 potrafi napisać prosty, w zasadzie zgodny z wymaganą formą tekst: list,       e-

mail, pocztówkę, zaproszenie na urodziny z jedynie niewielkimi uchybieniami 

w doborze poznanego słownictwa i struktur gramatycznych pozwalającymi na 

niemal pełny przekaz treści  

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą 

wyrazu oraz w poprawnym zapisie poznanych słów i wyrażeń 

 w większości poprawnie realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (o codziennych czynnościach, ulubionych 

zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych potrawach), stosując 

mało urozmaicone słownictwo i liczne powtórzenia leksykalne, ponadto 

niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne oraz 
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uchybienia stylu częściowo zakłócają komunikację i świadczą o niepełnym 

opanowaniu struktur 

 pisze prosty tekst (list, e-mail, pocztówkę, zaproszenie na urodziny), 

spełniający tylko część wymagań właściwych dla danej formy, przy czym 

wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie jedynie najważniejszych 

informacji 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 ma znaczne trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną 

formą wyrazu, potrafi poprawnie uzupełnić tylko niektóre brakujące litery w 

poznanych wcześniej wyrazach 

 w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

 pisze tylko nieliczne proste wypowiedzi (o codziennych czynnościach, 

ulubionych zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych 

potrawach), które są chaotyczne, niespójne, niekonsekwentne i nielogiczne, 

jedynie częściowo zgodne z tematem, ponadto liczne powtórzenia leksyki, 

ubogie słownictwo i częste błędy gramatyczne i ortograficzne zakłócają 

komunikację w dość znacznym stopniu  

 w sposób bardzo uproszczony i odtwórczy pisze prosty list, e-mail, pocztówkę, 

zaproszenie na urodziny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego 

słownictwa , struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość 

wymogów tematu i formy oraz pozwalają na przekazanie tylko nielicznych 

informacji 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie pisania uczeń: 
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 nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, w 

większości przypadków nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w 

poznanych wcześniej wyrazach 

 pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny realizować 

zawartych w ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze) 

 z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia 

struktur językowych i gramatycznych z trudem pisze w sposób odtwórczy 

tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne o codziennych czynnościach, 

ulubionych zajęciach, obchodzeniu urodzin, lubianych i nielubianych 

potrawach). Są one chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, z bardzo dużą 

liczbą błędów ortograficznych, w większości przypadków nie na temat, co 

bardzo utrudnia zrozumienie 

 próbuje pisać bardzo prosty list, e-mail, pocztówkę, zaproszenie na urodziny, 

jednak brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór 

słownictwa, liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne oraz 

nieznajomość wymogów formy uniemożliwiają mu przekazanie wymaganych 

treści  

 

 

UWAGA! Prace pisemne ucznia dyslektycznego oceniane  są z pominięciem błędów.  

W powyższych kryteriach nie została uwzględniona ocena celujący. Uczeń może ją 

otrzymać za  każdym razem jeśli spełni wszystkie kryteria na ocenę 

bardzo dobry i  wyróżni się w jednym lub kilku zakresów (np. wyjątkowe bogactwo leksyki, 

spontaniczna  i naturalna wypowiedź, płynność i precyzja, ciekawe ujęcie tematu, wyjątkowa 

staranność, estetyka i dbałość, wyjątkowe zaangażowanie) 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z języka niemieckiego 

dla klasy VI szkoły podstawowej 

podręcznik PUNKT 
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2. Poznawać słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: 

 

 opisywanie drogi 

 środki lokomocji 

 opisywanie okolicy, w której mieszkasz 

 dom i mieszkanie 

 opis pokoju (nazwy pomieszczeń i mebli, określanie ich położenia) 

 obowiązki domowe 

 wynajmowanie domów wakacyjnych 

 opisywanie ludzi (cechy charakteru i wygląd) 

 zakupy w sklepie odzieżowy 

 nazwy ubrań 

 nazwy prezentów 

 ważne wydarzenia i uroczystości 

 tablice informacyjne w centrum handlowym 

 wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia 

 problemy nastolatków 

 podziękowania i przeprosiny 

 nazwy części ciała 

 opisywanie samopoczucia (nazwy chorób i dolegliwości) 

 wizyta u lekarza 

 nazwy lekarstw 

 ulubione formy wypoczynku 

 wakacje 

 Boże Narodzenie 

 karnawał 

 nazwy najważniejszych świąt i uroczystości 

 nazwy postaci z najsłynniejszych niemieckich bajek 

 

3. Ćwiczyć umiejętność: 

 

 uzyskiwania i udzielania informacji 
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 prowadzenia dialogów i inscenizacji krótkich scenek 

 wypełniania analizy i ankiety 

 wyszukiwania w tekście pożądanych informacji 

 uzupełniania fragmentów tekstów 

 pisania listu i e-maila 

 opisywania drogi i środków lokomocji 

 opisywania swojej miejscowości 

 opowiadania o zaletach i wadach mieszkania na wsi, w małym miasteczku i w dużym 

mieście 

 opisywania swojego domu / mieszkania i okolicy 

 opisywania pokoju 

 opowiadania o lubianych i nielubianych obowiązkach domowych 

 opowiadania o podziale obowiązków w rodzinie 

 wyrażania przypuszczeń i domysłów 

 odczytywania ofert wynajmu domów wakacyjnych 

 opisywania osób na podstawie zdjęć 

 opisywania wyglądu i usposobienia ludzi 

 prowadzenia rozmowy w sklepie odzieżowym 

 dyskutowania na temat stosownego stroju na różne okazje 

 opowiadania o ważnych wydarzeniach i uroczystościach 

 pocieszania innych oraz wyrażania radości i współczucia 

 porównywania ze sobą cech rzeczy i osób 

 relacjonowania wydarzeń z przeszłości 

 mówienia o przyszłości 

 wzywania pomocy 

 opowiadania, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo na ulicy 

 pytania o pozwolenie 

 wyrażania zgody i odmowy 

 wyrażania i reagowania na podziękowania i przeprosiny 

 opisywania problemów nastolatków 
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 opisywania samopoczucia  

 prowadzenia rozmowy z lekarzem 

 opowiadania o najlepszych dla siebie rodzajach odpoczynku i planach wakacyjnych 

 interpretowania ofert organizatorów wypoczynku 

 opowiadania o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych oraz potrawach 

wigilijnych w swoim domu 

 wyrażania opinii na temat balów karnawałowych 

 wyszukiwania informacji w Internecie, słownikach, atlasach, przewodnikach, 

poradnikach, czasopismach i prospektach turystycznych 

 pracy nad projektem 

 czytania ze zrozumieniem 

 słuchania ze zrozumieniem 

 poprawnego pisania (ortografia) 

 poprawnej wymowy (fonetyka) 

 przygotowania i prezentacji piosenki w formie pantomimy 

 tłumaczenia zwrotów / zdań / prospektów reklamowych na język polski 

 

 

4. Kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów: 

 

 prosty tekst czytany 

 prosty tekst słuchany 

 teksty informacyjne (prospekt reklamowy, oferta wynajmu domów wakacyjnych, oferty 

organizatorów wypoczynku dla młodzieży) 

 tablice informacyjne w centrum handlowym 

 notatka 

 notatka prasowa 

 ogłoszenie 

 dialog 

 wywiad 
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 ankieta 

 list 

 e-mail 

 SMS 

 wiersz 

 piosenka, kolęda 

 wąż literowy 

 eliminatka 

 krzyżówka 

 posty internetowe 

 zapis rozmów na czacie 

 plan metra 

 plan domu / mieszkania 

 program obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 

 regulamin szkolny 

 lista rzeczy do zabrania na obóz narciarski 

 plan dnia na obozie językowym 

 historyjka obrazkowa 

 mapa 

 

4. Zdobywać informacje o Niemczech dotyczące między innymi największych miast, 

pierwszego metra, numerów telefonu służb ratowniczych, terminów ferii szkolnych, nazw 

najważniejszych świąt oraz postaci z najsłynniejszych niemieckich bajek. 

 

5. Ćwiczyć umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:  

 

 czasowniki modalne wollen, können, sollen, dürfen 

 zaimki dzierżawcze unser, euer, ihr, Ihr 

 zaimki osobowe 

 przyimki an, auf, in, hinter, neben, unter, über, vor, zwischen w połączeniu z 

rzeczownikiem w celowniku i w bierniku 
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 przyimki aus, bei, mit, nach, seit, von, zu w połączeniu z rzeczownikiem w celowniku 

 przyimki für i ohne w połączeniu z rzeczownikiem w bierniku 

 tworzenie przymiotników o przeciwnym znaczeniu 

 stopniowanie przymiotników i przysłówków 

 czas przeszły Präteritum czasowników sein i haben 

 czas przeszły Perfekt 

 spójniki wymagające szyku prostego: und, aber, oder, sondern, denn 

 spójnik deshalb wymagający szyku przestawnego 

 spójniki dass, ob i weil wymagające szyku końcowego 

 

 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą 

cztery sprawności językowe: 

 rozumienie ze słuchu, 

 mówienie, 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 pisanie. 

 

Sprawności językowe: 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu jest w komunikacji językowej niezbędna, a w pracy z 

dziećmi wysuwa się na pierwszy plan. Sprawność ta polega na rozumieniu globalnym, czyli 

zdolności rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli 

selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji. 

 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania prawda/fałsz 

 zadania na uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji 

 podkreślanie części zdań zgodnych z treścią wysłuchanego dialogu 
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 zaznaczanie intencji mówiącego (pytanie, prośba, informacja) na podstawie 

wysłuchanych tekstów 

 łączenie fragmentów zdań zgodnie z usłyszanymi informacjami 

 wskazywanie na obrazku przedmiotów / osób o których jest mowa w wysłuchanym 

dialogu 

 przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście  

 wpisywanie numerów dialogów przy odpowiadających im ilustracjach  

 tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych 

 udzielanie odpowiedzi na pytania do wysłuchanych tekstów 

 opowiadanie / relacjonowanie na forum klasy treści wysłuchanego tekstu  

 uzupełnianie tekstów piosenek na podstawie nagrania  

 wykonanie rysunku na podstawie wysłuchanego tekstu 

 wykonanie piosenek / kolędy na podstawie nagrania 

 rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek  

 rozróżnianie melodii wznoszącej i opadającej w zdaniu 

 rozróżnianie intonacji zdań  

 

 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu: 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną zawierającą znaną leksykę i znane 

struktury, wypowiadaną przez różne osoby w normalnym tempie 

 swobodnie rozumie wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych potrzeb 

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie, prośba, wyrażanie zgody lub odmowy) 

 sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach 

i dialogach 

 w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje 
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Ocena dobra: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną leksykę i 

znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie większość wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie, prośba, wyrażanie zgody lub odmowy) 

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie część wypowiedzi niemieckojęzycznych zawierających znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadanych przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie część wyrażeń potocznych dotyczących zaspokajania konkretnych potrzeb 

 rozumie ogólny sens części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy (informowanie, prośba, wyrażanie zgody lub odmowy) 

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
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 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie tylko niektóre wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie, prośba, wyrażanie zgody lub odmowy) 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie tylko niektóre proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znaną 

leksykę i znane struktury, wypowiadane przez różne osoby w normalnym tempie 

 rozumie tylko nieliczne wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych 

potrzeb 

 rozumie ogólny sens tylko nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencji rozmówcy (informowanie, prośba, wyrażanie zgody lub odmowy) 

 wyszukuje tylko nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

 rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje 

 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma  możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. 

 

Sprawność mówienia jest bardzo istotnym, chociaż trudnym elementem w nauczaniu języka 

obcego. Uczeń szkoły podstawowej ma pełne prawo do tego, by nie wypowiadać się od 

początku w pełni płynnie i spontanicznie. 
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Sprawność mówienia ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 

 odgrywanie ról  

 udzielanie i uzyskiwanie informacji 

 tworzenie dialogów 

 odpowiedzi na pytania 

 poprawne kończenie zdań 

 prezentacja danej osoby  

 relacjonowanie wysłuchanej historii  

 śpiewanie piosenek, kolędy 

 deklamowanie wiersza 

 opowiadanie o swojej miejscowości i najbliższej okolicy, o zaletach i wadach 

mieszkania na wsi, w małym miasteczku lub dużym mieście 

 opisywanie drogi do szkoły, swojego pokoju / mieszkania 

 opowiadanie o obowiązkach domowych osób przedstawionych na rysunkach oraz o  

lubianych i nielubianych obowiązkach domowych 

 porównywanie osób (cech charakteru i wyglądu) 

 opisywanie dobrego przyjaciela / dobrej przyjaciółki 

 opisywanie osób na podstawie zdjęć 

 opisywanie ulubionego stroju  

 relacjonowanie wypadku drogowego 

 opowiadanie na podstawie ankiety jak należy dbać o  bezpieczeństwo na ulicy 

 opowiadanie o samopoczuciu i dolegliwościach zdrowotnych,  ostatniej chorobie i 

swoim trybie życia  

 udzielanie porad zdrowotnych  

 opowiadanie o prezentach zrobionych bliskim na ostatnie Boże Narodzenie 

 opisywanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych w domu rodzinnym 

 wyrażanie opinii na temat balów karnawałowych 

 

 

Kryteria oceny sprawności mówienia: 
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Ocena bardzo dobra: 

W zakresie mówienia uczeń: 

 swobodnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia 

codziennego 

 prezentuje w pełni swoje myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego 

otoczenia, posługując się bogatym słownictwem i frazeologią na danym 

poziomie 

 posiada umiejętność bezbłędnego sformułowania krótkiej wypowiedzi o 

swoim domu / mieszkaniu, pokoju, obowiązkach domowych, wyglądzie i 

usposobieniu ludzi, ważnych wydarzeniach w życiu, zdrowiu i samopoczuciu, 

wakacjach oraz świętach (wypowiedź zawiera wszystkie wymagane 

informacje, jest pełna, interesująca) 

 płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia 

codziennego, używając w tym celu odpowiednich środków językowych 

 z dużą wprawą i swobodą recytuje poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez 

błędów w wymowie i intonacji 

 bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 potrafi samodzielnie, bez pomocy nauczyciela, zdobywać i udzielać informacji 

w typowych sytuacjach dnia codziennego (zachodzi komunikacja pomimo 

drobnych usterek) 

 wyraża w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące 

najbliższego otoczenia, przy czym wypowiedź jest zgodna z tematem i zawiera 

większość wymaganych informacji 

 trafnie formułuje krótką wypowiedź o swoim domu / mieszkaniu, pokoju, 

obowiązkach domowych, wyglądzie i usposobieniu ludzi, o ważnych 

wydarzeniach w życiu, zdrowiu i samopoczuciu, wakacjach oraz świętach 
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(wypowiedź zawiera wyrażenia odpowiednie dla przekazania wymaganych 

informacji) 

 wykazując się dobrym poziomem znajomości słownictwa i struktur 

językowych, potrafi inicjować i podtrzymywać prostą rozmowę dotyczącą 

typowych sytuacji dnia codziennego 

 z drobnymi pomyłkami, które jest w stanie samodzielnie poprawić, recytuje 

poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 jego wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie, zawierają 

nieliczne usterki  

 poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne 

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela zadaje proste pytania i udziela na nie odpowiedzi 

 pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi udaje 

mu się przekazać najważniejsze informacje, dochodzi wiec do komunikacji w 

podstawowym zakresie 

 formułować proste wypowiedzi o swoim domu / mieszkaniu, pokoju, 

obowiązkach domowych, wyglądzie i usposobieniu ludzi, ważnych 

wydarzeniach w życiu, o zdrowiu i samopoczuciu, wakacjach oraz świętach 

 nawiązuje krótką rozmowę, nie zawsze jednak potrafi samodzielnie ją 

podtrzymać 

 podczas recytacji poznanego wiersza oraz śpiewania piosenki potrzebuje 

czasami pomocy nauczyciela 

 pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji, jego 

wypowiedzi są zrozumiałe 

 błędy gramatyczne nieznacznie utrudniają komunikację 

 

 

Ocena dopuszczająca: 
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W zakresie mówienia uczeń: 

 potrafi częściowo zadawać proste pytania i udzielać na nie prostych 

odpowiedzi 

 wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela wyraża w prostych słowach myśli, 

spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia 

 w sposób niepełny formułuje krótką wypowiedź o swoim domu / mieszkaniu, 

pokoju, obowiązkach domowych, wyglądzie i usposobieniu ludzi, o ważnych 

wydarzeniach w życiu, o zdrowiu i samopoczuciu, wakacjach oraz świętach,  

dlatego dochodzi do komunikacji jedynie w wąskim zakresie 

 inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, a także z jego pomocą, jednak wypowiedź zawiera ubogie 

słownictwo pozwalające na przekazanie tylko nielicznych informacji 

 bardzo nieporadnie recytuje poznany wiersz i śpiewa piosenkę 

 popełnia liczne błędy w wymowie i intonacji, a wypowiedź zrozumiała jest 

jedynie w ograniczonym zakresie  

 błędy gramatyczne znacznie utrudniają komunikację 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie mówienia uczeń: 

 nie potrafi zadawać prostych pytań i udzielać prostych odpowiedzi 

 z powodu bardzo ubogiej treści oraz pomimo pomocy nauczyciela nie jest w 

stanie wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżeń i pytań dotyczących 

najbliższego otoczenia 

 bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie struktur 

językowych uniemożliwiają mu sformułowanie krótkiej wypowiedzi o swoim 

domu / mieszkaniu, pokoju, obowiązkach domowych, wyglądzie i 

usposobieniu ludzi, o ważnych wydarzeniach w życiu, o zdrowiu i 

samopoczuciu, wakacjach oraz świętach 

 brak płynności wypowiedzi uniemożliwia mu inicjowanie i podtrzymywanie 

prostych rozmów dotyczących typowych sytuacji dnia codziennego 
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 wypowiedź nie zawiera wystarczającej liczby wymaganych informacji lub jest 

całkowicie nie na temat 

 nie potrafi powiedzieć z pamięci poznanego wiersza oraz zaśpiewać piosenki 

 niepoprawna wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie jego 

wypowiedzi 

 bardzo liczne błędy gramatyczne znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają 

komunikację 

 

 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz 

zawartych w nim informacji szczegółowych ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania prawda/fałsz 

 odpowiedzi na pytania 

 zaznaczanie w tekście odpowiednich informacji 

 identyfikacja w tekście słów kluczy 

 ustalanie kolejności rysunków w historyjce obrazkowej na podstawie przeczytanego 

tekstu 

 łączenie tekstów z odpowiednimi rysunkami / zdjęciami 

 dopasowanie fragmentów tekstu (np. problemów przedstawionych w listach z 

czasopisma młodzieżowego i odpowiednich porad ekspertów, łączenie ogłoszeń i 

odpowiedzi na ogłoszenia) 

 ustalanie kolejności pytań zadanych w wywiadzie 

 uzupełnianie dialogu u lekarza kwestiami wypowiadanymi przez pacjenta 

 ustalanie osób wypowiadających daną kwestię w dialogu (klient, sprzedawca) 

 tłumaczenie prospektu reklamowego na język polski 

 podział zwrotów ze względu na wyrażane emocje (radość, współczucie) 

 podział przymiotników na opisujące charakter i wygląd 

 wykreślanie z podanej listy nazw rzeczy, które nie przydadzą się w konkretnej sytuacji 

 łączenie ze sobą części danego zdania 

 łączenie niemieckich wyrażeń z ich polskimi odpowiednikami 
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 łączenie wypowiedzi w sensowne dialogi 

 łączenie słów / wyrażeń z opisem ich znaczenia 

 łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym 

 uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu  

 wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter 

 oddzielanie w wężu literowym poszczególnych słów 

 

 

 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie proste teksty użytkowe, między innymi: prospekt, ogłoszenie, list, 

e-mail, SMS, opis, wywiad, tablicę informacyjną w centrum handlowym, program 

imprezy, regulamin szkolny, notatkę prasową, ankietę 

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 swobodnie rozumie ogólny sens prostych tekstów użytkowych 

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych między innymi: prospekt, 

ogłoszenie, list, e-mail, SMS, opis, wywiad, tablicę informacyjną w centrum 

handlowym, program imprezy, regulamin szkolny, notatkę prasową, ankietę 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych tekstów użytkowych 

 

 

Ocena dostateczna: 
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W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie część prostych tekstów użytkowych, między innymi: prospekt, 

ogłoszenie, list, e-mail, SMS, opis, wywiad, tablicę informacyjną w centrum 

handlowym, program imprezy, regulamin szkolny, notatkę prasową, ankietę 

 znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens części prostych tekstów użytkowych 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe, między innymi: prospekt, ogłoszenie, 

list, e-mail, SMS, opis, wywiad, tablicę informacyjną w centrum handlowym, program 

imprezy, regulamin szkolny, notatkę prasową, ankietę 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych tekstów użytkowych 

 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie  tylko nieliczne teksty użytkowe, między innymi: prospekt, ogłoszenie, list, e-

mail, SMS, opis, wywiad, tablicę informacyjną w centrum handlowym, program 

imprezy, regulamin szkolny, notatkę prasową, ankietę 

 znajduje tylko nieliczne potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym 

 rozumie ogólny sens tylko nielicznych prostych tekstów użytkowych 

 

 

 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny ma możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu. 
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Sprawność pisania na etapie szkoły podstawowej – z uwagi na stopień trudności – może 

zostać opanowana w stosunkowo niewielkim zakresie. Jest ona ćwiczona za pomocą 

następujących technik: 

 

 pisanie prostych tekstów, takich jak: e-mail, list 

 pisanie dialogu  

 pisanie krótkiego tekstu np.: o zaletach i wadach własnego miejsca 

zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / koledze, 

uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 

wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach 

 wypowiedzi pisemne zawierające wymagane informacje 

 tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej na podstawie podanego słownictwa 

 zapis reakcji w przedstawionych sytuacjach 

 sporządzanie notatek do przeczytanych tekstów 

 podpisywanie ilustracji 

 zapisywanie słownie dat 

 uzupełnianie luk w zdaniach 

 układanie zdań 

 tworzenie pytań do zdań 

 pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania 

 ćwiczenia ortograficzne: wpisywanie brakujących liter 

 tworzenie rzeczowników złożonych 

 dopisywanie rodzajników i form liczby mnogiej rzeczowników 

 uzupełnianie słowniczka obrazkowego odpowiednio niemieckimi i polskimi 

wyrazami 

 tłumaczenie wyrażeń / zdań na język polski 

 tłumaczenie zdań na język niemiecki 

 przygotowanie kolażu, tablicy gramatycznej, plakatu 
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Kryteria oceny sprawności pisania: 

 

 

Ocena bardzo dobra:  

 

W zakresie pisania uczeń: 

 bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń, 

 bezbłędnie realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne (o zaletach i wadach własnego 

miejsca zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / 

koledze, uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 

wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach), 

umiejętnie wykorzystując poznane środki językowe, a jego wypowiedź jest 

logiczna, harmonijna i spójna, zaś bardzo sporadyczne błędy w pisowni, błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji 

 potrafi bez żadnych trudności, spełniając wszelkie wymogi formalne, napisać 

list i e-mail, precyzyjnie dobierając poznane słownictwo pozwalające na pełny 

przekaz treści 

 

 

Ocena dobra: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz poprawnie 

zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń 

 bez pomocy nauczyciela samodzielnie realizuje zawarte w ćwiczeniach 

polecenia (pisanie odtwórcze) 
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 pisze proste wypowiedzi pisemne (o zaletach i wadach własnego miejsca 

zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / koledze, 

uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 

wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach), 

wykorzystując większość poznanych środków językowych, a jego wypowiedź 

jest logiczna i spójna, zaś nieliczne błędy ortograficzne i leksykalne w 

nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie 

 potrafi napisać prosty, w zasadzie zgodny z wymaganą formą list i e-mail, z 

niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego słownictwa i struktur 

gramatycznych pozwalającymi na niemal pełny przekaz treści  

 

 

Ocena dostateczna: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą 

wyrazu oraz w poprawnym zapisie poznanych słów i wyrażeń 

 w większości poprawnie realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (o zaletach i wadach własnego miejsca 

zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / koledze, 

uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 

wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach), stosując 

mało urozmaicone słownictwo i liczne powtórzenia leksykalne, ponadto 

niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne oraz 

uchybienia stylu częściowo zakłócają komunikację i świadczą o niepełnym 

opanowaniu struktur 

 pisze prosty spełniający tylko część warunków wymaganych dla danej formy 

list i e-mail, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie 

jedynie najważniejszych informacji 

 

Ocena dopuszczająca: 
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W zakresie pisania uczeń: 

 ma znaczne trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną 

formą wyrazu, potrafi poprawnie uzupełnić tylko niektóre brakujące litery w 

poznanych wcześniej wyrazach 

 w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

 pisze tylko nieliczne proste wypowiedzi (o zaletach i wadach własnego 

miejsca zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / 

koledze, uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 

wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach), które są 

chaotyczne, niespójne, niekonsekwentne i nielogiczne, jedynie częściowo 

zgodne z tematem, ponadto liczne powtórzenia leksyki, ubogie słownictwo i 

częste błędy gramatyczne i ortograficzne zakłócają komunikację w dość 

znacznym stopniu  

 w sposób bardzo uproszczony i odtwórczy pisze prosty list i e-mail, jednak 

znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa , struktur 

gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów tematu i formy 

oraz pozwalają na przekazanie tylko nielicznych informacji 

 

Ocena niedostateczna: 

 

W zakresie pisania uczeń: 

 nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, w 

większości przypadków nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w 

poznanych wcześniej wyrazach 

 pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny realizować 

zawartych w ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze) 

 z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia 

struktur językowych i gramatycznych z trudem pisze w sposób odtwórczy 

tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne (o zaletach i wadach własnego 

miejsca zamieszkania, obowiązkach domowych, swoim pokoju, koleżance / 

koledze, uroczystości obchodzonej w szkole, jakimś wesołym lub smutnym 
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wydarzeniu, stosownym stroju na różne okazje, ostatnim weekendzie / 

pechowym dniu, przebytej chorobie, planach wakacyjnych, świętach). Są one 

chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, z bardzo dużą liczbą  błędów 

ortograficznych, w większości przypadków nie na temat, co wydatnie utrudnia 

zrozumienie 

 próbuje pisać bardzo prosty list i e-mail, jednak brakuje mu umiejętności 

budowania prostych zdań, nieodpowiednio dobiera słownictwo, popełnia 

liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, a  nieznajomość 

wymogów formy uniemożliwiają mu przekazanie wymaganych treści  

 

 . 

UWAGA! Prace pisemne ucznia dyslektycznego oceniane  są z pominięciem błędów  

W powyższych kryteriach nie została uwzględniona ocena celujący. Uczeń może ją 

otrzymać za  każdym razem jeśli spełni wszystkie kryteria na ocenę 

bardzo dobry i  wyróżni się w jednym lub kilku zakresów (np. wyjątkowe bogactwo leksyki,  

spontaniczna  i naturalna wypowiedź, płynność i precyzja, ciekawe ujęcie tematu, wyjątkowa 

staranność, estetyka i dbałość, wyjątkowe zaangażowanie) 

 

 

                                                                                              Aneta Pułka 


