
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Język niemiecki , klasy 1-3 szkoły podstawowej 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

 

Ocenianiu podlegają następujące umiejętności: 

- umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych: pisania, mówienia, czytania, 

rozumienia ze słuchu;  

- wiadomości: gramatyka, słownictwo.  

 

1. Znajomość środków językowych. 

2. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

3. Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

4. Reagowanie na wypowiedzi (ustne i pisemne). 

5. Przetwarzanie wypowiedzi. 

 

I. Prace pisemne: 

1. Testy gramatyczno – leksykalne 

2. Sprawdziany pisemne z ostatnich trzech lekcji 

3. Wypowiedzi pisemne pisane na lekcji 

II. Wypowiedzi ustne w języku niemieckim 

1. Samodzielna wypowiedź 

2. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi 

3. Ustna kontrola opanowania treści z trzech ostatnich lekcji w zakresie słownictwa i 

gramatyki 

III. Czytanie-intonacja, wymowa, rozumienie tekstu 

1. Czytanie tekstu wcześniej poznanego i czytanego zachowując poprawność 

fonetyczną. 

2. Czytanie tekstu nowego, o zbliżonym stopniu trudności do ćwiczonych wcześniej 

na lekcji 

IV. Prace domowe 

1. Projekty edukacyjne 

V. Prace dodatkowe 

prace dodatkowe:  uczeń może wykonać pracę zadaną przez nauczyciela dodatkowo i otrzyma 

za nią ocenę celującą, jeśli praca wykonana jest bezbłędnie i wykracza poza treści 

programowe lub ocenę odpowiednio niższą zgodną z wymaganiami programowymi;   

1. Plansze, tablice informacyjne 

2. Inne formy praca 

VI. Nauczyciel sprawdza wiedzę i umiejętności uwzględniając pracę ucznia na lekcji 

(aktywność), odrabianie delegowanych zadań, rozwój, samodzielną pracę, postępy. 

Szczegółowe zasady kontroli wiadomości i umiejętności: 

- Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, zapowiedź i zapis w dzienniku 

elektronicznym co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem 

- Na podstawie pisemnej opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

nauczyciel uwzględnia i dostosowuje wymagania do 



potrzeb i możliwości ucznia 

- Oceny niedostateczne i dopuszczające z kartkówek i sprawdzianów mogą być poprawiane 

- Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji bez usprawiedliwienia 

- Uczeń po chorobie ma czas na uzupełnienie zaległości 

VII. Uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującą skalą ocen od 1 do 6 - wyrażone w 

stopniach wg następującej skali: 

1) stopień celujący - 6 - cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb; 

3) stopień dobry - 4 - db; 

4) stopień dostateczny - 3 - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2 - dop; 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst  

Oceny (bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i końcowe) uzyskane w 

trakcie nauki:  

- są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);  

- połączone z informacją zwrotną;  

Ocenę celującą z pracy klasowej otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo 

dobrą i rozwiązał/wykonał dodatkowe zadania na ocenę celującą.   

VIII. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

 

 

KRYTERIA OCEN 

1. Ocena bardzo dobra/ celująca 

Rozumienie tekstu słuchanego 

· bez trudu rozumie zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami 

tematycznymi, gdy wypowiedź rozmówcy jest artykułowana wyraźnie i powoli, 

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

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru 

(np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 

· sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i 

dialogach 

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

właściwie na nie reaguje 

 

rozumienie tekstu czytanego 

· bez trudu rozumie krótkie, proste teksty na znane mu, konkretne tematy, napisane językiem 

codziennym zawierające często używane sformułowania, 

· sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i 

informacyjnych 

 

mówienie  

· swobodnie uczestniczy w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany 

nformacji na znane mu tematy, 



· bez trudu zadaje pytania dotyczące życia codziennego i odpowiada na nie, 

· wypowiedź jest płynna 

· w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie 

zakłócające w żaden sposób komunikacji 

· pod względem fonetycznym wypowiedź jest poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 

· w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie 

 

pisanie  

· bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

· bez żadnych trudności redaguje krótki tekst użytkowy, precyzyjnie dobierając poznane 

słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji 

· sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi 

· samodzielnie pisze e-mail prywatny, który w zasadzie odpowiada wymaganej formie 

· pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy 

gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócając zrozumienie 

 

2. Ocena dobra 

Rozumienie tekstu słuchanego 

· rozumie zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami tematycznymi, 

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

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach 

odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 

· wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i 

dialogach 

· rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i 

właściwie na nie reaguje 

 

rozumienie tekstu czytanego 

· rozumie ogólnie krótkie, proste teksty na znane mu, konkretne tematy, napisane językiem 

codziennym zawierające często używane sformułowania, 

· znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych 

 

mówienie  

· uczestniczy w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na 

znane mu tematy, 

· zadaje pytania dotyczące życia codziennego i odpowiada na nie, 

· wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela 

· wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie 

występują systematycznie 

· wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki 

· w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek 

 

pisanie  

· bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

· pisze proste wypowiedzi pisemne wykorzystując większość poznanych środków 

językowych 

· redaguje krótki tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego 

słownictwa i struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych 

informacji 



· samodzielnie pisze e-mail prywatny, który w zasadzie odpowiada wymaganej formie 

· pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy 

gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócając zrozumienie 

 

3. Ocena dostateczna 

Rozumienie tekstu słuchanego 

· rozumie dużą część zwrotów i wyrażeń związanych z najważniejszymi obszarami 

tematycznymi, 

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

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach 

odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 

· wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i 

dialogach 

· rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i 

właściwie na nie reaguje 

 

rozumienie tekstu czytanego 

· rozumie dużą część krótkich, prostych tekstów na znane mu, konkretne tematy, napisane 

językiem codziennym zawierające często używane sformułowania, 

· znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i 

informacyjnych 

· rozumie ogólny sens dużej części prostych, adoptowanych tekstów 

 

mówienie  

· wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz 

niektóre wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych 

informacji 

· wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela 

· wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące o 

niepełnym opanowaniu struktur 

· pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie 

niektórych wyrazów i w intonacji 

· pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do 

komunikacji w podstawowym zakresie 

 

pisanie  

· w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

· redaguje krótki tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na 

przekazanie jedynie najważniejszych informacji 

· pisze e-mail prywatny, który spełnia tylko część warunków wymaganych dla danej formy 

· pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami 

niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo 

zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur 

 

4. Ocena dopuszczająca 

Rozumienie tekstu słuchanego 

· rozumie niektóre zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami tematycznymi 

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

rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach 

odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 



· wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i 

dialogach 

· rozumie tylko niektóre proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

właściwie na nie reaguje 

 

rozumienie tekstu czytanego 

· rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne i użytkowe, z trudem określa ich główną 

myśl, wiodące myśli poszczególnych części tych tekstów oraz intencje autora 

· znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i 

informacyjnym 

· rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych, adoptowanych tekstów 

 

mówienie  

· wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na 

przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji 

· charakteryzuje ją uboga treść 

· wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela 

· wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur 

· pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie 

· w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie 

 

pisanie  

· w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

· pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, 

tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone 

struktury gramatyczne 

· w sposób bardzo uproszczony redaguje krótki tekst użytkowy, w którym wykorzystane 

podstawowe słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji 

· pisze e-mail prywatny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, 

struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów formy 

· pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy 

dobór słów, liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca 

komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur. 

 

5. Ocena niedostateczna 

Rozumienie tekstu słuchanego 

· 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) w różnych warunkach 

odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 

· wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach 

· rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim 

 

rozumienie tekstu czytanego 

· rozumie bardzo nieliczne proste teksty informacyjne i użytkowe 

· sporadycznie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i 

informacyjnym 

· z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych, adoptowanych tekstów 

 



mówienie  

· cechą charakterystyczną wypowiedzi jest bardzo ograniczona znajomość słownictwa i 

nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej 

liczby wymaganych informacji 

· wypowiedź charakteryzuje bardzo uboga treść 

· w trakcie wypowiedzi brakuje płynności wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 

· wypowiedź zawiera liczne rażące błędy gramatyczne różnego typu 

· pod względem fonetycznym wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie 

· nie zachodzi komunikacja: pytania nie są zrozumiałe, odpowiedzi są nie na temat 

 

pisanie  

· pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać zawartych w 

ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze) 

· z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur 

językowych gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne jego 

wypowiedzi są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na 

temat 

· próbuje pisać krótki tekst użytkowy, jednak jego wypowiedź nie zawiera wyrażeń 

niezbędnych do przekazania wymaganych informacji 

· pisze e-mail prywatny, który nie spełnia warunków wymaganych dla danej formy 

· brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, liczne, 

rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócają 

komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur 


