
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 

 

 dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Kończewicach 

 

o Cele oceniania 
o diagnoza osiągnięć uczniów: 

 dostarczanie uczniowi informacji o tym , czy aktywność i postępy w nauce 
prowadzą go do założonego celu, 

 dostarczanie uczniowi informacji o postępach i trudnościach w nauce, 
posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazanie braków, 

 dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dziecka, 
o wspieranie rozwoju ucznia: 

 umożliwienie uczniowi poprawy ( nadrobienia ) w/w zaległości, 
motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiąganie coraz lepszych 
wyników w nauce, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijania poczucia odpowiedzialności za 
osobiste postępy bądź ich brak, 

o motywowanie ucznia do pracy, 
o informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

 ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 
 zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 
 zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 
 dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiąganych przez ucznia 

umiejętności w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków pomocy w nauce, 
 przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzania umiejętności ( 

sprawdziany końcowe ). 

1. Oceny stosowane w ocenianiu – zgodne ze statutem szkoły.  

 

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
 

 OCENA CELUJĄCA: 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO  

Uczeń: • w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w 
języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, • rozumie teksty słuchane i pisane, których 
słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania,  

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury 
gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania, • nie popełnia błędów, które zakłócają 
komunikację, • swobodnie reaguje w określonych sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego, 
szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 



Uczeń: • bez żadnych trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: 
wiadomość, opis, opis zdjęcia, kolażu, notatka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum 
internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując 
środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedz 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Uczeń: • bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz 
wykraczające poza program, • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób 
słów wykraczający poza materiał nauczania. 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 
• jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe, • z prac 
klasowych uzyskuje 96%–100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, 
• uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, • dokonuje samooceny i 
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, 
poprawianie błędów, notatki), • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych 
językowych pracach projektowych 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 
• jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe, • z prac 
klasowych uzyskuje 96%–100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, 
• uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, • dokonuje samooceny i 
wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, 
poprawianie błędów, notatki), • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych 
językowych pracach projektowych, 

OCENA BARDZO DOBRA: 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

Uczeń: • rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku 
niemieckim i poprawnie na nie reaguje, • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 
90%, • na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje 
szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • wypowiada się swobodnie, stosując bogaty zasób słów i struktury gramatyczne 
zawarte w programie nauczania, • bardzo sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają 
komunikacji, • potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę, • reaguje w określonych sytuacjach: 
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, 
przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, 
opisuje swoje upodobania,  

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

Uczeń: • bez trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: wiadomość, 
opis, opis zdjęcia, kolażu, notatka, pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum 



internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując 
środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie 
dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji, • swobodnie reaguje w 
formie pisemnej w określonych sytuacjach, • wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, 
bogate pod względem treści, spójne i logiczne, • wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i 
struktury gramatyczne 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Uczeń: • bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, • stosuje 
w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w programie nauczania, • 
buduje spójne zdania. 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie, • jest aktywny 
na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe, • z prac 
klasowych uzyskuje 85%–95% punktów, • uzyskał większość ocen cząstkowych bardzo 
dobrych, • dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki), • współdziała w grupie, np. w 
lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, 

 

OCENA DOBRA: 

 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

Uczeń: • uczeń rozumie wszystkie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela 
formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, • rozumie teksty słuchane i 
pisane w mniej więcej 75%, 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • wypowiada się, stosując zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie 
nauczania, • popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji, • reaguje ustnie w 
prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach, • wypowiedzi są płynne przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

Uczeń: • redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: wiadomość, opis, notatka, 
pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum internetowym, wpis do pamiętnika, 
wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując większość środków wyrazu 
charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z niewielkimi niedopatrzeniami 
dobierając słownictwo pozwalające na przekaz większości informacji, • reaguje w formie 
prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, • wypowiedzi pisemne są zgodne z 
tematem, spójne i logiczne, 

 
             GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  



             Uczeń: • uczeń poprawnie stosuje większość struktur gramatycznych zawartych w programie                  

nauczania, • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych dość duży zasób słów zawarty w 

materiale nauczania, • w większości sytuacji buduje spójne zdania. 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie, • jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe, • z prac klasowych uzyskuje 70%–84% 

punktów, • uzyskał większość ocen cząstkowych dobrych, • dokonuje samooceny i wykorzystuje 

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika), • współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, 

OCENA DOSTATECZNA: 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 
Uczeń: • rozumie dużą część poleceń i niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i poprawnie na nie reaguje, • rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi, 

artykułowane powoli i wyraźnie, • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 60%, • na bazie 

wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl oraz wyszukuje dużą część informacji 

w prostych wypowiedziach. 

 

 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie 

nauczania, • reaguje ustnie w prosty sposób w niektórych sytuacjach, • popełnia błędy świadczące o 

niepełnym opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych, co czasami zakłóca komunikację, • 

wypowiedzi są w większości zgodne z tematem, • wypowiedzi są zrozumiałe pomimo błędów w 

wymowie niektórych wyrazów i w intonacji. 

 

 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 
Uczeń: • redaguje krótsze teksty użytkowe, takie jak: pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na 

forum internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując 

tylko część środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z większymi 

niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie najważniejszych informacji, 

• reaguje w prostej formie pisemnej w niektórych sytuacjach, • wypowiedzi pisemne są w większości 

zgodne z tematem, 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Uczeń: • poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne zawarte w programie 

nauczania, • stosuje niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania, • buduje proste zdania, • 

sporadycznie buduje spójne zdania 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 



Uczeń: • opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, 

• w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania domowe, • z prac 

klasowych uzyskuje 50%–69% punktów, • uzyskał większość ocen cząstkowych dostatecznych, • 

współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 
Uczeń: • rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i nie zawsze poprawnie na nie reaguje, • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 

40%, • na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu wyszukuje tylko niektóre informacje w 

prostych wypowiedziach, • rozumie ogólny sens tylko niektórych tekstów słuchanych bądź pisanych. 

 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie 

nauczania, • popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur leksykalnych i 

gramatycznych, co zakłóca komunikację, • wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie 

 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 
Uczeń: • w sposób bardzo uproszczony redaguje krótsze teksty użytkowe, nie stosując środków 

wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz niewłaściwie dobierając 

słownictwo pozwalające na przekaz jedynie niewielkiej ilości informacji, • wypowiedzi pisemne są 

tylko częściowo zgodne z tematem, • wypowiedzi pisemne zawierają ubogie słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w programie nauczania, • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu. 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Uczeń: • nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, • stosuje 

bardzo niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania, • buduje proste zdania, które nie są 

spójne, • dobór słownictwa nie zawsze odpowiada tematowi. 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie 

podstawowym, • nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i tylko sporadycznie 

odrabia zadania domowe, • z prac klasowych uzyskuje 36%–49% punktów, • uzyskał większość ocen 

cząstkowych dopuszczających, • zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych i 

potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

Uczeń: • w większości nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela formułowanych w 
języku niemieckim, • nie rozumie tekstów słuchanych i pisanych nawet w 30%, • na bazie 



wysłuchanego / przeczytanego tekstu nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji, • nie 
rozumie ogólnego sensu prostych tekstów słuchanych bądź pisanych. 

 
SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

Uczeń: • nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania 

nauczyciela, • popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację, • wymowa i intonacja 

uniemożliwiają zrozumienie 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 
Uczeń: • nie opanował zasad redagowania tekstów użytkowych, • wypowiedzi pisemne nie są zgodne 

z tematem, • wypowiedzi pisemne nie zawierają podstawowego słownictwa ani struktur 

gramatycznych zawartych w programie nauczania, • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które uniemożliwiają zrozumienie tekstu, • wypowiedzi 

są chaotyczne, niespójne, nie potrafi zbudować prostego zdania. 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Uczeń: • nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, co 

świadczy o ich nieznajomości, • stosuje pojedyncze słowa, co uniemożliwia komunikację, • nie 

buduje spójnych zdań, • zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI 

Uczeń: • nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie 

podstawowym, • nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac 

domowych, • z prac klasowych nie uzyskuje nawet 36% punktów, • uzyskał większość ocen 

cząstkowych niedostatecznych, • nie opanował najbardziej podstawowych informacji na temat 

krajów niemieckojęzycznych. 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy (podział na I i II sem) 

Pisemne  

- kartkówki 

-sprawdziany 

- prace klasowe 

- testy 

- krótkie  wypowiedzi pisemne 

Ustne  

- wypowiedź na określony temat zawierająca prawidłowe słownictwo i struktury gramatyczne  

Inne  

- projekty związane z omawianą tematyką 

- prace dodatkowe 

 



Zakres materiału 

- dotyczy treści zawartych w podstawie programowej 

 

4. Sposób zapowiadania:   

Kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy,  zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Wagi statutowe i indywidualne (przedmiotowe)  

W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 
 

6. Przeliczniki ze sprawdzianów i testów  
 

    W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 

 

7. Przypadki nieobecności – sposób zaliczania 

     Uczeń nie jest zwolniony z pisania kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych 

spowodowanych nieobecnością na lekcji. 

Po powrocie do szkoły musi napisać zaległe prace. 

 

8. Nieprzygotowanie do zajęć – zgłaszanie i ilość 

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w semestrze. Jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem lekcji, tzn. po wejściu do 

klasy. 

 

9. Zadania domowe 

- zadawane są zadania domowe, mają one wartość utrwalającą treści 

opracowane w czasie lekcji,  

- informacje o zadaniu domowym uczniowie zapisują w zeszycie 

przedmiotowym, 

- ocenie podlega wybrane zadanie/ zadania  

- na przerwy świąteczne i ferie  nie są zadawane żadne prace, wyjątek stanowią uczniowie chętni. 



Pracę domową uczeń powinien wykonać samodzielnie. Zadanie rodzica jest 

wyłącznie nadzór nad tym aby uczeń wykonał zadanie i wykonał je z należytą 

starannością.  

Za niewykonaną pracę domową (lub celowe zapomnienie zeszytu) uczniowi 

wpisuje się uwagę w kategorii wykonywanie obowiązków szkolnych. 

 

10. Dostosowanie oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (z opiniami i orzeczeniami) 

Sposób oceniania uczniów uwzględnia indywidualne potrzeby i zalecenia do 

pracy z uczniem. 

 

11. Poprawa sprawdzianów  

uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego otrzymania 

 obowiązkiem nauczyciela jest zapisanie w dzienniku obu ocen, jeżeli uczeń 
sprawdzian poprawiał 

 Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie zalicza go na pierwszej lekcji po powrocie 
do szkoły. Uczeń ten zachowuje prawo do poprawy sprawdzianu.  

 

12. Ocenę końcową ustalamy na podstawie średniej ważonej, zgodnie ze 
statutem szkoły:  
 

Ocena semestralna / roczna Średnia ważona 

celujący >5,50 

bardzo dobry 4,51 – 5,50 

dobry 3,51 – 4,50 

dostateczny 2,51 – 3,50 

dopuszczający 1,51 – 2,50 

niedostateczny <1,51 

 

13. Procedura Podwyższenia Przewidywanej Oceny Rocznej 

 
Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły 

                                                                                                                                         Opracował: 

Maria Jakubowska 


