
1. Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne 

oceny: 

przedmiot: język niemiecki 

I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) 

2. Programu nauczania: 

Klasa VII – VIII: 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego 

nowożytnego 

Autor: Anna Jaroszewska 

Wydawnictwo: Nowa Era 

3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego; 

4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

5. Statutu szkoły. 

II. Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości - umiejętności - sprawności. 

III. Ocenie podlegają: 

W nauczaniu języka niemieckiego ocenie podlegają następujące elementy: 

1. Podstawowe umiejętności językowe: 

a. Rozumienie ze słuchu 

b. Mówienie 

c. Czytanie ze zrozumieniem 

d. Pisanie. 

2. Zapoznanie się z wybranymi elementami kultury niemieckiej: położenie Niemiec - kraje związkowe 

Niemiec - znane nazwy firm niemieckich - symbole Niemiec i ich sławni przedstawiciele - 

podstawowa znajomość krajów niemieckojęzycznych. 

3. Wiedza przybliżająca zrozumienie języka: piosenki, wiersze i inne teksty literackie - znaczenie 

języka niemieckiego jako jednego z podstawowych języków obowiązujących w Unii Europejskiej. 

IV. Kryteria i sposoby oceniania 



Formy sprawdzania i oceniania uczniów: - prace pisemne - wypowiedzi ustne - prace domowe - zeszyt 

przedmiotowy - inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia np. praca metodą projektu - postawa 

wobec przedmiotu. 

Ocena uwzględnia również pracę ucznia na lekcjach , aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami 

nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w 

ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w 

przypadku trudności z wykonaniem zadania. 

V. Wymagania na poszczególne oceny: 

Szczegółowy zakres zagadnień zawarty został w rozkładach materiału poszczególnych oddziałów. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych. Nie potrafi samodzielnie 

budować wypowiedzi ustnych, reprodukować ich lub budować na drodze naśladowania. Błędy 

leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencje komunikacyjne. Uczeń nie rozumie 

informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie. Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje 

zainteresowania różnymi formami pracy na zajęciach, jest niesystematyczny. 

Ocena dopuszczająca 

Wypowiedzi ucznia są bardzo ograniczone, odpowiada na pytania jednym słowem. Uczeń w 

ograniczonym stopniu rozumie intencje rozmówcy i polecenia nauczyciela, często muszą być poparte 

gestem. Niewielka samodzielność pracy, nawet z pomocą nauczyciela uczeń ma poważne problemy z 

wykonaniem poleceń. Uczeń wykazuje małe zainteresowanie zajęciami – rzadko odrabia prace 

domowe i uczestniczy w pracy na lekcji. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć i nie robi 

notatek, które podaje nauczyciel. 

Ocena dostateczna 

Wypowiedzi ucznia są komunikatywne, choć ilość popełnianych błędów w znacznym stopniu utrudnia 

komunikacje. Uczeń stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne i gramatyczne. 

Uczeń miewa kłopoty z poprawną wymową, często potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń rozumie 

intencje rozmówcy, choć nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji. Uczeń ma również problemy 

ze zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów. Uczeń jest mało aktywny na lekcjach, nie 

pracuje systematycznie. 

Ocena dobra 

Uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich 



potrzebne informacje. Uczeń chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny - zadaje pytania oraz 

udziela szczegółowych informacji. Wypowiedzi ucznia zawierają nieznaczną ilość błędów 

leksykalnych, fonetycznych i gramatycznych, jednakże nie utrudniają one komunikacji. Zdarza mu się 

być nieprzygotowanym do lekcji, ale próbuje szybko nadrobić zaległości. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń wykazuje się dokładną i pełną znajomości materiału przedstawionego na poprzednich 

zajęciach. Uczeń uczestniczy aktywnie w lekcji, tworzy samodzielnie i poprawnie językowo 

wypowiedzi. W pełni rozumie przeczytane i wysłuchane teksty, potrafi zdobyć potrzebne informacje i 

je wykorzystać w rozmowie lub w krótkiej pisemnej wypowiedzi. Posiada szeroki zasób słownictwa, 

który potrafi wykorzystać do pełnej wypowiedzi na zadany temat. Uczeń jest zawsze przygotowany 

do lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce. 

Ocena celująca 

Uczeń w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach. Charakteryzuje się bogactwem języka i 

swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny. Uczeń wykazuje znajomość 

słownictwa oraz materiału wykraczający poza zajęcia z nim przeprowadzone. Prawidłowo rozumie 

wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, uczestniczy 

w każdym ćwiczeniu i wykonuje często prace dodatkowe. Na lekcjach jest zawsze aktywny, sumienny 

i obowiązkowy. 

Testy, sprawdziany i kartkówki są oceniane według systemu punktowego. 

 Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności są oceniane według skali: 

98 -100 % OCENA CELUJĄCA 

85 – 97 % BARDZO DOBRA 

70 – 84 % DOBRA 

53 – 69 % DOSTATECZNA 

30 – 52 % DOPUSZCZAJĄCA 

0- 29% NIEDOSTATECZNA 


