
JĘZYK  NIEMIECKI                      

KLASA VII  

WYMAGANIA EDUKACYJNE I WEWNĄTRZSZKOLNE 

OCENIANIE 

skala ocen :Uczniowie otrzymują oceny w skali MEN na bazie przewidzianych dla każdej 

klasy treści programowych : 

       6- celująca  

5- bardzo dobra  

4-dobra  

3-dostateczna  

2-dopuszczająca  

1-niedostateczna  

  Aktywności podlegające ocenie 
Uczniowie otrzymują oceny w ramach następujących umiejętności/ 

Aktywności z częstotliwością przynajmniej raz w ciągu półrocza  : 

(mówienie) odpowiedź ustna 

( słuchanie ze zrozumieniem ) test prawda/fałsz 

(czytanie ze zrozumieniem ) test prawda/fałsz/ 

Odpowiedzi na pytania. 

( pisanie ) wypowiedź pisemna( e-mail,list,kartka) 

-test gramatyczno-leksykalny  

aktywność-( wykonanie dodatkowych zadań , przygotowanie gazetki, pomocy 

dydaktycznej , aktywny udział w dyskusji w języku niemieckim) . 

BZ-brak zadań zeszytu, notatek , książek odnotowywany jest w postaci minusów , trzeci 

minus oznacza ocenę niedostateczną 

Na poprawę oceny uczeń ma dwa tygodnie  

 
 

 Warunki ubiegania się o ocenę roczną wyższą niż przewidywana 

1.W przypadku ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana obowiązuje 

tryb określony w Statucie. Wiedza będzie sprawdzona w formie 

sprawdzianu obejmującego wiadomości i umiejętności określone w 

wymaganiach edukacyjnych. Zakres materiału będzie obowiązywał ostatnie 

półrocze (jeśli ocena z pierwszego półrocza była wyższa niż z drugiego – cały 

rok). Dokładny termin sprawdzianu będzie ustalany z nauczycielem. 

                                  

 Wymagania edukacyjne dla uczniów z dysfunkcjami 

Uczniowie ci będą mieli wydłużony czas pracy na lekcjach, podczas 

sprawdzianów i w trakcie odpowiedzi będą im stawiane pytania 

naprowadzające, nie będą oceniani za błędy i pismo, nie będą musieli 

czytać na głos przy klasie 

                 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

 Wymagania na poszczególne oceny obejmują następujące treści programowe 
1. Uczeń powinien poznać słownictwo związane z następującymi tematami: 

-kontakty 

-zainteresowania 



-rodzina 
-szkoła 

-dzień powszedni 

2. Uczeń powinien poznać i stosować następujące struktury gramatyczne: 

-odmiana czasowników regularnych  w liczbie pojedynczej i mnogiej 
-czasowniki: sein, haben 

- zaimki pytające 
- szyk prosty w zdaniu 

-szyk przestawny w zdaniu 

-zdania pytające z zaimkami pytającymi i tworzone przez inwersję 

-rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku  

-zaimek osobowy w mianowniku  
- przeczenie kein w mianowniku 

-przeczenie nicht 
- forma grzecznościowa Sie 

- zaimek dzierżawczy w mianowniku  
- odmiana czasowników nieregularnych: np. essen, sprechen, lesen, fahren, schlafen, laufen 

-odmiana czasowników rozdzielnie złożonych 

- liczebniki główne i porządkowe 

-zdania złożone współrzędnie  
 

3. Uczeń powinien kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów: 

-list/e-mail 

-prosty tekst słuchany 

-dialog 
-wywiad 

-ankieta  

-formularz 

-statystyka 

-tekst informacyjny 

-notatka 
-ogłoszenie 

-krzyżówka 

4. Znać podstawowe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego 

 

 

Ocena 6 ( celująca ) 

Kryteria w poszczególnych sprawnościach jak na ocenę bardzo dobrą, przy czym uczeń swobodnie, 

bezbłędnie i kreatywnie stosuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne, posiada bogaty zasób 

słownictwa, umiejętność samodzielnej interpretacji oraz nienaganną wymowę. 

Ocena 5 (bardzo dobra ) 

a) Sprawność mówienia 

Płynne mówienie z zastosowaniem różnorodnych poznanych struktur gramatycznych oraz 

słownictwa , naturalne tempo , bezbłędny wybór stylu i formy wypowiedzi. 

b)  Sprawność rozumienia ze słuchu 

Uczeń potrafi zrozumieć sens różnorodnych komunikatów, wyodrębnić w wysłuchanym 

komunikacie zarówno główną ideę wypowiedzi jak również żądane informacje. Uczeń rozumie 

pytania i polecenia nauczyciela. 

c) Sprawność czytania 

Uczeń potrafi płynnie czytać ze zrozumieniem teksty i dialogi, stosuje poprawną intonację, 

potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst, wyodrębnia żądane 

informacje 

i rozumie ogólny sens. 

d) Sprawność pisania 

Uczeń potrafi sformułować bogatą leksykalnie i poprawną gramatycznie wypowiedź pisemną , 

używa prawidłowej pisowni oraz 

Interpunkcji. 

  

 



 Ocena 4 (dobra ) 

a) Sprawność mówienia 

Uczeń mówi z zastosowaniem prawidłowej wymowy i gramatyki , błędy językowe nieznacznie 

zakłócają komunikację , tempo zbliżone do naturalnego 

b)  Sprawność rozumienia ze słuchu 

Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens oraz większość kluczowych informacji 

c)  Sprawność czytania 

Uczeń czyta w większości poprawnie i płynnie , potrafi samodzielnie poprawić popełnione 

błędy , rozumie ogólny sens oraz potrafi odszukać większość żądanych 

Informacji 

d) Sprawność pisania 

Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną poprawną gramatycznie 

 i leksykalnie, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji. Wypowiedź pisemna spełnia 

ilość słów. 

 

Ocena 3 ( dostateczna ) 

a) Sprawność mówienia                                                                                                                                              

Uczeń stosuje częściowo poprawną wymowę, popełnione błędy w większości nie zakłócają 

komunikacji , tempo wypowiedzi wolniejsze , zdania proste . 

b)  Sprawność rozumienia ze słuchu 

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje część żądanych 

informacji. 

c) Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Uczeń czyta w wolnym tempie, częściowo stosuje poprawną wymowę, częściowo rozumie 

ogólny sens wypowiedzi , potrafi wyszukać część żądanych informacji 

d) Sprawność pisania 

Uczeń potrafi sformułować prostą wypowiedź , popełnia błędy w pisowni oraz 

gramatyce , które częściowo utrudniają komunikację , spełnia warunek ilości słów. 

 

Ocena 2 (dopuszczająca ) 

a) Sprawność mówienia 

Uczeń wypowiada się popełniając dużo błędów utrudniających komunikację, 

Z pomocą nauczyciela potrafi poprawić większość błędów. Uczeń potrzebuje dużego 

Wsparcia ze strony nauczyciela , dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. 

b) Sprawność słuchania ze zrozumieniem 

Uczeń czasami rozumie ogólny sens prostych komunikatów, rozumie pojedyncze żądane 

informacje. 

c) Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Uczeń czyta bardzo powoli , potrzebuje dużego wsparcia ze strony nauczyciela, rozumie tylko 

niektóre informacje i domyśla się ogólnego sensu. 

d) Sprawność pisania 

Uczeń popełnia liczne błędy , ale pojedyncze zdania są poprawne. Przy pomocy nauczyciela 

potrafi poprawić niektóre błędy. 

Ocena 1 ( niedostateczna ) 

Uczeń nie opanował minimum umiejętności w zakresie sprawności językowych. Pomoc i wsparcie 

nauczyciela nie przynosi efektu, uczeń nie potrafi poprawić błędów.                                                                                                                                                     

Uczeń nie wykonał zadania. 

                        


