
WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA – J ĘZYK NIEMIECKI DLA POCZ ĄTKUJĄCYCH 
 

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE – UMIEJ ĘTNOŚCI ROZUMIENIA: 
 

OCENA ZE SŁUCHU MÓWIENIA CZYTANIA PISANIA INNE 
CELUJĄCY -rozumie słownictwo, 

wyrazy i zwroty 
opracowane jak i nowe 
-potrafi zrozumieć sens 

wypowiedzi 

-potrafi prowadzić 
rozmowę 

-używa wyrażeń i 
zwrotów znanych i nowych 

-sprawnie czyta dłuższe 
teksty nawet bardziej 

złożone 
-czyta teksty wcześniej 

nie opracowane 

-sprawnie pisze wyrazy i 
zdania ze słuchu i pamięci 

-potrafi napisać krótką 
notatkę na temat 

-klasyfikuje fakty i 
informacje 

-korzysta ze słownictwa 

BARDZO DOBRY -rozumie słownictwo 
wyrazów i zwrotów 

często używanych przez 
nauczyciela i kolegów 

-umie samodzielnie 
odpowiadać na pytania z 

zastosowaniem wyrazów i 
zwrotów 

-potrafi bezbłędnie 
odczytać teksty 

opracowane 
-poprawnie artykułuje 

wyrazy 

-potrafi samodzielnie 
ułożyć i poprawnie 
napisać krótki tekst 

-umie ułożyć rozmówkę 
ze zwrotami i 
wyrażeniami 

-korzysta z materiału 
słownikowego i 
tematycznego 

DOBRY -rozumie słowa zdania z 
materiału programowego 

-umie odpowiadać na 
pytania związane z 

tekstem 
-układa proste dialogi na 

bazie słów 

-umie czytać poprawnie 
znane wyrazy i dłuższe 

zdania 

-umie samodzielnie napisać 
wyrazy i zadania 

opracowane 
-potrafi ułożyć kilka zdań 

na bazie słów 

-potrafi wykorzystać 
materiał słów i zwrotów 

DOSTATECZNY -rozumie podstawowe 
słowa i zdania często 

stosowane 
 

-odpowiada i redaguje na 
pytania proste nauczyciela 

i kolegów 

- czyta poprawnie 
znane wyrazy i krótkie 

zdania 

-umie  napisać wyrazy i 
zadania 

-potrafi samodzielnie ułożyć 
zdania  na bazie słownictwa 

-potrafi wykorzystać 
materiał przerobiony 
- zna odmianę kilku 

czasowników 

DOPUSZCZAJĄCY -rozumie kilka 
podstawowych poleceń 

nauczyciela 

-umie ułożyć z pomocą 
proste zdania 

-odpowiada na pytanie 
pojedynczymi wyrazami 

- umie czytać  poznane 
wyrazy i krótkie 

znane często używane 
zdania 

-potrafi  napisać proste  
znane wyrazy i krótkie 

zadania 
 

- zna kilka poznanych 
zwrotów 

NIEDOSTATECZNY - nie rozumie zdań i 
dłuższych wyrazów 

- nie potrafi odpowiadać 
na pytania związane z 

tekstem 

- odtwarza wyrazy w ślad za 
nauczycielem 

-popełnia bardzo dużo 
błędów w podstawowych 

wyrazach 

- nie zna odmiany 
czasowników 

 
 
 
 
 



WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA – J ĘZYK NIEMIECKI - KONTYNUACJA 
 

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE – UMIEJ ĘTNOŚCI ROZUMIENIA: 
 

OCENA ZE SŁUCHU MÓWIENIA CZYTANIA PISANIA INNE 
CELUJĄCY -rozumie tekst czytany 

przez nauczyciela, 
kolegów 

-rozumie ogólny  sens w 
tekstach zawierających  

niezrozumiałe słownictwo 

-operuje znanymi 
strukturami  

gramatycznymi  
-formułuje płynne 

wypowiedzi na zadany 
temat 

- prawidłowa artykulacja 
wyrazów 

-radzi sobie z tekstem  
nowym zawierającym 

trudne fragmenty 

-umie sformułować  
poprawnie zdania na  

zadany temat z  
zastosowaniem zwrotów i 

słownictwa 

-potrafi korzystać ze 
słowniczka dwujęzycznego 

-umie współpracować 
 

BARDZO DOBRY -rozumie sytuacje  
komunikacyjne dnia 

codziennego  
-rozumie sens  

wypowiedzi nauczyciela 

-stosuje zasady 
gramatyczne 

-sprawnie odpowiada na 
pytania 

-formułuje krótkie 
wypowiedzi 

-potrafi wyszukać żądane 
informacje  

-czyta dłuższe teksty ze 
zrozumieniem 

-pisze poprawnie zadania 
czasie teraźniejszym  

-potrafi zapisać większość  
słów ze słuchu i pamięci  

-zna formy odmiany 
czasowników  

-różne wyrażenia i zwroty  

DOBRY -rozumie instrukcje  
nauczyciela  

-rozumie tekst czytany  
przez nauczyciela 

- zastosowuje sytuacje  
dnia codziennego w 

dialogach i rozmowach  
-mówi poprawnie w czasie  

teraźniejszym 

-rozumie ogólny sens  
tekstu  

- potrafi kojarzyć czytane 
informacje  

-potrafi ułożyć krótką 
notatkę  

-odpowiada na pytania 
własnymi słowami  

-potrafi napisać krótki list  
-korzysta ze słowniczka  

podręcznego  
-zna i stosuje zasady 

gramatyczne  

DOSTATECZNY -rozumie proste   
 polecenia, instrukcje i  
wypowiedzi nauczyciela 

- potrafi zastosować 
poznane zwroty i podane 

słownictwo 

- umie odczytać znane 
wyrazy, zwroty, teksty 

-potrafi samodzielnie ułożyć 
kilka zdań, odpowiedzi na 
pytania 

-potrafi korzystać z  
wiadomości zawartych w  

nowych tekstach  
-zna podstawowe zasady  

gramatyczne 

DOPUSZCZAJĄCY -rozumie proste  często 
używane polecenia 

-odpowiada na proste  
pytania w czasie 
teraźniejszym 

-potrafi  czytać  krótkie 
teksty oparte na znanym  

zakresie słownictwa  

-potrafi  uzupełnić zdanie 
właściwymi wyrazami i  

zwrotami 
 

- radzi sobie ze słownictwem  
ostatnich lekcji  

- zna odmianę czasownika 

NIEDOSTATECZNY - nie rozumie prostych  
często używanych 
poleceń i zadań  

- wypowiada się tylko 
pojedynczymi wyrazami  

- nie potrafi odczytać  
przerobionych tekstów  

-popełnia bardzo dużo 
błędów w wyrazach i 

zdaniach często używanych  

- nie zna odmiany 
podstawowych czasowników 

 
 


