
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
W KLASACH IV-VIII 

 
Stopień celujący 
 
Uczeń: 
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 
 wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach 
niemieckiego obszaru językowego, 
 posiada świadomość związku między kulturą własną i kulturą obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową, 
 aktywnie współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach projektowych, 
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe, 
 aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim, 
 jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego, 
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 
 
Stopień bardzo dobry 
 
Uczeń: 
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie, 
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-
gramatycznych, 
 czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent 
zdaniowy i wyrazowy, 
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy. 
 
Stopień dobry 
 
Uczeń: 
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań, 
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy. 
 
Stopień dostateczny 
 
Uczeń: 
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 
(niekiedy z pomocą nauczyciela), 
 rozumie proste polecenia nauczyciela, 



 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi 
strukturami gramatycznymi. 
 
Stopień dopuszczający 
 
Uczeń: 
 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 
braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 
 rozumie tylko wcześniej poznane komunikaty, 
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego 
wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim, 
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni  
i interpunkcji. 
 
 
 
 
Stopień niedostateczny 
 
Uczeń: 
 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te 
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 
 nie potrafi przekazywać informacji, 
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, 
 nie umie poprawnie budować prostych zdań, 
 operuje bardzo ubogim słownictwem, 
 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy ocen. 

 
 

V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

(DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 
Stopień celujący 
 
Uczeń: 
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 
 aktywnie współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach projektowych, 
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe, 
 aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim, 
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 
 
Stopień bardzo dobry 
 



Uczeń: 
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-
gramatycznych, 
 czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę 
na akcent zdaniowy i wyrazowy, 
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy 
ortograficzne. 
  
Stopień dobry 
 
Uczeń: 
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne. 
Stopień dostateczny 
 
Uczeń: 
 rozumie proste polecenia nauczyciela, 
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje 
się prostymi strukturami gramatycznymi. 
  
Stopień dopuszczający 
 
Uczeń: 
 rozumie tylko wcześniej poznane komunikaty, 
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego 
wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego, 
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni  
i interpunkcji, 
 wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i 
czytanym. 
 
Stopień niedostateczny 
 
Uczeń: 
 nie potrafi przekazywać informacji, 
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, 
 nie umie poprawnie budować prostych zdań, 
 operuje bardzo ubogim słownictwem, 
 pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 


