
 

Wymagania  edukacyjne z  języka  niemieckiego  w  kl. I-III  Gimnazjum 

w   Lubniewicach    

 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

CELUJĄCA : nie popełnia żadnych błędów w mowie i w piśmie, swobodnie posługuje się językiem, 
posiada bardzo bogaty zasób słów; potrafi bezbłędnie tworzyć pytania i  odpowiadać,rozumie tekst 
czytany, właściwie reaguje na wypowiedzi innych osób, potrafi napisać krótką informację opisującą 
dane zdarzenie; prawidłowo rozumie ze słuchu; samodzielnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia. 

BARDZO DOBRA: formułuje bezbłędnie krótką, płynną i spójną wypowiedż, prawidłowo reaguje na 
wypowiedzi innych osób,rozumie globalnie tekst czytany,pisze prawidłowo krótkie wypowiedzi na 
dany temat; samodzielnie ,systematycznie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia,rozumie ze 
słuchu,wyraża własne opinie i relacjonuje wypowiedzi innych. 

DOBRA: formułuje krótką wypowiedż na określony temat popełniając błędy, rozumie fragmenty 
tekstu, w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy sporadycznie,zazwyczaj rozumie polecenia 
nauczyciela,ćwiczenia wykonuje systematycznie popełniając nieliczne błędy;często rozumie 
wypowiedzi innych. 

DOSTATECZNA:formułuje krótką wypowiedż popełniając sporo błędów, nie zawsze rozumie teksty z 
życia codziennego, wypowiedzi pisemne zawierają dość dużo błędów; samodzielnie ale 
niesystematycznie wykonuje ćwiczenia,często nie rozumie ze słuchu, nie domyśla się znaczenia 
nieznanych słów, zazwyczaj  rozumie polecenia nauczyciela. 

DOPUSZCZAJĄCA: nie potrafi sformułować kilkuzdaniowej wypowiedzi, próbuje odpowiadać na 
pytania popełniając błedy, ma problemy ze zrozumieniem tekstu, nie potrafi wyszukać odpowiednich 
informacji, wypowiedzi pisemne zawierają dość dużo błędów, często nie wykonuje ćwiczeń, popełnia 
błędy formułując pytania, nie rozumie często poleceń nauczyciela. 

NIEDOSTATECZNA: nie potrafi zbudować zdania, nie potrafi się wypowiedzieć na dany temat, nie 
wykonuje ćwiczeń, nie rozumie poleceń nauczyciela, nie opanował podstawowych wiadomości. 
Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela.  

 

 

 

 

 



 

Przedmiotowy   system  oceniania  na  lekcjach  języka  niemieckiego 

w    klasach   I-III  Gimnazjum 

w    Lubniewicach     

 

 

Umowa   z   uczniami: 

1.Ocenie   podlegają  następujące   obszary   aktywności: 

-  wypowiedzi    ustne, 

-  wypowiedzi   pisemne  (  kartkówki,  sprawdziany  i  testy ) 

-  aktywność   na  lekcji, 

-  praca   domowa,  

- praca  w  grupie, 

2.Kartkówki  nie  muszą  być   zapowiadane  i  nie   poprawiamy   z   nich   ocen. 

3.Prowadzenie  zeszytu   jest  obowiązkowe  i   podlega  ocenie  raz   w  semestrze. 

4.Wszystkie   prace   pisemne uczniów  przechowywane  są  do  końca  roku  szkolnego. 

5.Uczeń  ma  prawo: 

- poprawić   sprawdzian  lub   test   napisany  na  ocenę  niedostateczną  w  terminie  nie   
przekraczającym  2  tygodni, 

-  być  nieprzygotowanym, gdy   chorował  dłużej  niż  5  dni. 

6.Uczeń, który  nie   posiada   zeszytu, podręcznika  lub  ćwiczenia  otrzymuje   kropkę-trzy  kropki-
ocena  niedostateczna. 

7.Nauczyciel  zobowiązany  jest: 

-  rozliczyć   uczniów  z   przekazywanej  wiedzy, 

- zapowiadać    sprawdziany  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem  i   odnotować  je  w  dzienniku, 

- oddać  prace  pisemne  uczniom  w  terminie  2  tygodni  od  napisania   prac. 

 


