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Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego – klasa II i III Gimnazjum 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA OCENY Z POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 
 

STOPIEŃ GRAMATYKA  

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Z testów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, ponadto rozwiązuje zadania o 

zwiększonym stopniu trudności i w sumie z testów otrzymuje oceny celujące 

 Bierze udział we wszelkich zajęciach dodatkowych związanych z językiem 

obcym organizowanych na terenie szkoły tj. Kółka zainteresowań, teatry 

szkolne, dzień języków itp. 

 Bierze udział w konkursach i olimpiadach oraz rozwiązuje przynajmniej 70% 

testu poprawnie. 

 Jest bardzo aktywny na lekcji, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

rozwiązuje dodatkowe zadania, podejmuje się dodatkowych zadań. 

 Na koniec roku zalicza test sprawdzający umiejętności. 

 Dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone 

ramy 

 Potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym 

 Wypowiedzi ucznia są bezbłędne, spójne i rzeczowe a konstrukcje 

gramatyczne różnorodne  

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Zna zasady konstruowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi  

 Samodzielnie stosuje konstrukcje gramatyczne dla relacji wydarzeń  

 Potrafi wyrazić relacje czasowe i zna podstawowe konstrukcje zdaniowe 

 Dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w 

rozkładzie materiału 

 Potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Potrafi stosować  struktury gramatyczne 

 Potrafi w większości przypadków samodzielnie skorygować swoje błędy 

 Dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału 

 Potrafi budować w większości wypadków spójne zdania, na ogół poprawne 

pod względem gramatycznym i logicznym 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Opanował poznane struktury gramatyczne, popełnia jednak błędy, które nie 

zakłócają komunikacji językowej 

 Poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału 

 Nie zawsze potrafi budować spójne zdania – na ogół są one bardzo krótkie i 

proste – często popełnia błędy gramatyczne i logiczne 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Zna podstawowe konstrukcje zdaniowe  

 Potrafi operować strukturami gramatycznymi  w stopniu minimalnym, co 

umożliwia podstawową komunikację na danym etapie nauczania 

 Opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie 

materiału 

 Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością błędów 

gramatycznych i logicznych 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Nie opanował zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału 
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ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO: 

 

KLASA II GIMNAZJUM 

 
Rozdział I 
 

- Zdania rozkazujące  
- tworzenie trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej i mnogiej  
- zdania rozkazujące (forma grzecznościowa, 1. osoba liczby mnogiej) 
- formy trybu rozkazującego czasownika sein 

- Internacjonalizmy 
- Jednostki miar i wag 
- Wyrażanie ruchu i spoczynku (przyimek lokalny in) 
 

Rozdział II 
 

- Czasowniki rozdzielnie złożone  
- Podawanie czasu (czas zegarowy; pory dnia i dni tygodnia; kolejność okoliczników w zdaniu) 
 

Rozdział III 
 

- Odmiana rzeczownika 
- Zaimek nieokreślony man 
- Rzeczowniki złożone 
- Przyimki lokalne in, vor, auf, neben, unter 
 

Rozdział IV 
 

- Czasowniki modalne konnen, wollen, mussen, mogen 
- Wyrażenie zum + rzeczownik odczasownikowy 
 

 

Rozdział V 
 

- Czas przeszły Perfekt  
- Tworzenie Partizip Perfekt 
 - czasowniki regularne, 
 - czasowniki nieregularne, 
 - czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 
 

 

Rozdział VI 
 

- Celownik (rodzajnik określony i nieokreślony, zaimki dzierżawcze i zaimki osobowe) 
- Zdania podrzędnie złożone z weil 
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KLASA III GIMNAZJUM 

 

Rozdział I 

 

- Zaimki dzierżawcze 

- Czasownik modalny dürfen 

- Przyimki mit i zu 

 

Rozdział II 

 

- Odmiana czasownika sein w Präteritum 

- Stopniowanie przyimków 

- Liczebniki: daty roczne 

 

Rozdział III 

 

- Odmiana przymiotnika 

- Zaimek osobowy w bierniku 

- Podawanie dat 

- Czasownik modalny sollen 

- Odmiana czasownika werden 

- Zaimek pytający wer? 

 

Rozdział IV 

 

- Odmiana czasownika wissen 

- Zdania podrzędnie złożone z dass 

- Konstrukcja zu + bezokolicznik 

- Określanie kierunku i miejsca 

 

Rozdział V 

 

- Zdania względne 

- Zdania podrzędne z wenn 

- Konstrukcja zu + bezokolicznik 

 

Rozdział VI 

 

- Odmiana czasownika sein i haben w czasie Präteritum 

- Odmiana czasowników modalnych w czasie Präteritum 

- Zaimki względne 

 

 

STOPIEŃ SŁOWNICTWO 

 

CELUJĄCY 

98% - 100%  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Z testów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, ponadto rozwiązuje zadania o 

zwiększonym stopniu trudności i w sumie z testów otrzymuje oceny celujące 

 Bierze udział we wszelkich zajęciach dodatkowych związanych z językiem 

obcym organizowanych na terenie szkoły tj. Koła zainteresowań, teatry 

szkolne, dzień języków itp. 

 Bierze udział w konkursach i olimpiadach oraz rozwiązuje przynajmniej 70% 

testu poprawnie. 
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 Jest bardzo aktywny na lekcji, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

rozwiązuje dodatkowe zadania, podejmuje się dodatkowych zadań. 

 Na koniec roku zalicza test sprawdzający umiejętności. 

 Dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone 

ramy 

 Potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym 

 Wypowiedzi ucznia są bezbłędne, spójne i rzeczowe a konstrukcje 

gramatyczne różnorodne  

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Dysponuje pełnym zasobem materiału leksykalnego na danym etapie jego 

realizacji  

 Przy wypowiedzi pisemnej i ustnej stara się poszerzyć słownictwo poznane 

na lekcji  

 Dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w 

rozkładzie materiału 

 Posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w 

rozkładzie materiału 

 Zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku 

 Zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów 

 Samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Rozumie i stosuje poznane słownictwo, ale nie wykracza poza jego zakres 

posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w 

rozkładzie materiału 

 Zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w 

podręczniku 

 Zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów 

 Samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-

polskim 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Dysponuje  podstawowym zasobem materiału leksykalnego i na ogół 

prawidłowo dobiera je do zdania 

 Na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w 

ograniczonym zakresie – niewiele o charakterze bardziej złożonym czy 

abstrakcyjnym 

 Zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w 

podręczniku 

 Zna rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy z 

wyborem wyrazu pasującego do kontekstu 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Zna słownictwo na poziomie minimalnym i często miewa trudności z 

prawidłowym jego doborem 

 Zna i stosuje w praktyce bardzo niewiele wyrażeń potocznych i codziennego 

słownictwa, często popełnia błędy 

 Ma duże problemy w korzystaniu ze słownika, wymaga pomocy ze strony 

nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu 

pasującego do kontekstu 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Nie opanował zagadnień leksykalnych określonych w rozkładzie materiału 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY: 

KLASA II GIMNAZJUM 
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Zakres tematyczny Sytuacje, funkcje komunikacyjne Materiał leksykalny 

Człowiek  Formy powitania i pożegnania 
Pytanie o samopoczucie 
Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty 
Wyrażanie opinii i pytanie o opinię 
Opowiadanie o spędzaniu czasu wolnego  

Dane osobowe  
  
Zainteresowania  
 

Dom  Określanie położenia domu/mieszkania 
Nazywanie pomieszczeń 
Nazywanie mebli i innych przedmiotów w 

domu/mieszkaniu 
Określanie położenia sprzętów 
Opisywanie mieszkania 
Wyrażanie opinii i prośba o opinię innych osób 

Dom  
Mieszkania  
Meble 
 

Szkoła  Nazwy przedmiotów szkolnych 
Przedstawianie swojej klasy i szkoły 
Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty 
Opowiadanie o spędzaniu czasu wolnego 

Życie szkoły  
 

Życie rodzinne i 

towarzyskie  
Pytanie o godzinę i podawanie godzin 
Pytanie o porę dnia, dni tygodnia, odpowiedzi 

na tego typu pytania 
Opowiadanie o czynnościach zwyczajowych 
Relacjonowanie przebiegu dnia 
Określanie częstotliwości wykonywanych 

czynności 
Wyszukiwanie informacji w tekście 

Godziny 
Pory dnia  
Dni tygodnia 

Żywienie   Nazwy artykułów spożywczych, 
nazwy sklepów  i lokali 
Lista zakupów określanie wagi , ilości i 

objętości 

Artykuły spożywcze  
Nazwy sklepów 
Nazwy opakowań 
 

Zakupy i usługi  Określanie swoich upodobań 
Wyrażanie opinii na temat centrum handlowego 
Formułowanie argumentów za i przeciw  

Zakupy 
 

Sport  Formułowanie propozycji wspólnego spędzania 

czasu 
Przyjmowanie i odrzucanie takich propozycji 
Pytanie o umiejętności innych osób 
Informowanie o umiejętnościach 
Nazwy dyscyplin sportowych/sprzętów 

sportowych 
Omawianie statystyki dot. Sportu 
Relacjonowanie chronologiczne przebiegu 

wydarzeń 
 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Sprzęt sportowy  

Zdrowie Informowanie o dolegliwościach 
Nazywanie części ciała  
Nazywanie chorób i dolegliwości 
Nazywanie środków leczniczych 
Pytanie o stan zdrowia innych osób i 

odpowiadanie na takie pytania 

Części ciała 
Choroby 
Lekarstwa 
Dolegliwości 
 

Elementy wiedzy o 

krajach obszaru 

nauczanego języka 

oraz o kraju 

ojczystym, z 

3 października – zjednoczenie Niemiec 
Sport w Niemczech 
Szwajcarskie zegarki 
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uwzględnieniem 

kontekstu 

międzykulturowego 

oraz tematyki 

integracji 

europejskiej.  

 

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY: 

KLASA III GIMNAZJUM 

 
Zakres tematyczny Sytuacje, funkcje komunikacyjne Materiał leksykalny 

Człowiek  Przedstawianie  i charakteryzowanie innych 

osób 
Wyrażanie prośby o pozwolenie 
Wyrażanie zakazu i uprawnień 
Wyrażanie powinności  
Określanie przynależności 

Dane osobowe  
Charakter i usposobienie  
Uczucia  
Ulubione czynności 

Dom Określanie lokalizacji położenia Miejsca zamieszkania 
Miejsca w mieście 

Szkoła  Opis swoich doświadczeń szkolnych  
Informowanie o wydarzeniach przeszłych 

Życie szkoły 
Szkolne doświadczenia 

Praca  Opisywanie wybranych zawodów 
Nazywanie czynności typowych dla zawodów  
Uzasadnienie swoich wyborów 
Wyrażanie preferencji 
 Formułowanie planów 

Zawody  
Miejsca pracy  

Życie rodzinne i 

towarzyskie  
Relacjonowanie przebiegu dnia 
Składanie życzeń 
Pisanie i składanie zaproszeń 
Uzyskiwanie i udzielanie informacji 
Opisywanie, jak obchodzi się urodziny 

Podawanie dat 
Znaki zodiaku 
Uroczystości, życzenia 
Wydarzenia z przeszłości 
Problemy i konflikty  
Emocje i uczucia  

Podróżowanie i 

turystyka  
Określanie sposobu przemieszczania się 
Pytania o plany wakacyjne 
Opisywanie planów i zamierzeń 
Wyrażanie prośby o  przyzwolenie 
Wyrażanie zakazu i przyzwolenia 

Miejsca spędzania wakacji 
Kierunki świata 
Sposoby podróżowania  
Środki lokomocji 
Czynności czasu wolnego 

Kultura  Charakteryzowanie znanych postaci 
Przedstawianie biografii wybitnych osób 
Informowanie o niemieckich miastach 
Podawanie dat 
Wyrażanie opinii o innych osobach 

Biografie znanych osób 
Daty  
Nazwy zabytków 

Nauka i technika  Wynalazki 
Formułowanie argumentów za i przeciw 
Wyrażanie swojej opinii 
Określanie upodobań 
Informowanie o wyborze i uzasadnianie wyboru 

Motoryzacja 
 

Świat przyrody  Opis pogody Pogoda  
Przyroda  
Pory roku  

Życie społeczne  Opisywanie swoich planów na przyszłość 
Uzasadnianie swojego wyboru 
Formułowanie argumentów za i przeciw 

Problemy społeczne 
Znane osoby 
Wydarzenia na świecie  
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Rozumienie informacji o wydarzeniach 

Elementy wiedzy o 

krajach obszaru 

nauczanego języka 

oraz o kraju 

ojczystym, z 

uwzględnieniem 

kontekstu 

międzykulturowego 

oraz tematyki 

integracji 

europejskiej.  

Biografia wybitnych postaci, wielkie niemieckie odkrycia, ciekawe miejsca                      

w Niemczech, niemiecka literatura, muzyka 
Rozumienie tekstu informacyjnego 

 

 

STOPIEŃ MÓWIENIE/WYMOWA/KOMUNIKACJA 

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

 Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy, zachowując przy tym 

dużą dokładność językową i bogactwo leksykalne znacznie wykraczające 

poza ramy nakreślone przez rozkład materiału 

 Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Ma bardzo dobrą wymowę i intonację 

 Można go z łatwością zrozumieć 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość oraz przeprowadzić wywiad z 

inną osobą 

 Potrafi mówić płynnie i bez zawahań na tematy określone w rozkładzie 

materiału, np. Podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych 

osobach, wypowiada się na temat filmów i programów telewizyjnych, 

rożnych miejsc i obiektów w mieście, uroczystości, świąt i innych ważnych 

wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach 

angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość 

 Potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, 

powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia 

 Potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy 

restauracji 

 Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów 

 Dysponuje bogatym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

 Potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Można go z łatwością zrozumieć 

 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość lub zadać pytania 

stosowane w wywiadach innym osobom 

 Potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem na tematy określone w 

rozkładzie materiału 

 Na ogół potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, 

powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia 

 Potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji 

czy kawiarni 

 Potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

 Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, zadać 

nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, choć 

popełnia przy tym błędy 

 Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem na tematy określone w 
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DOSTATECZNY – 

51%-52% 

rozkładzie materiału 

 Potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, 

powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia 

 Potrafi artykułować słowa z zakresu wprowadzonego materiału leksykalnego  

 Umie zdobyć podstawowe  informacji przy pomocy prostych zdań 

pytających  

 Potrafi sformułować kilkuzdaniową spójną wypowiedz 

 Potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji 

czy kawiarni, ale korzystając z pomocy nauczyciela lub innych osób 

 Potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie 

wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy 

 Można go zazwyczaj zrozumieć 
DOPUSZCZAJĄCY + 

49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Czasami potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub 

odpowiedzieć na pytania innych osób, ale z trudnościami 

 Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem na tematy określone 

w rozkładzie materiału 

 Potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, 

powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia, ale w bardzo 

ograniczonym zakresie i z poważnymi błędami 

 Potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji 

czy kawiarni, ale korzystając z pomocy nauczyciela lub innych osób, 

słownika lub innych pomocy i używając pojedynczych słów, czy bardzo 

prostych i nie zawsze poprawnych wyrażeń 

 Pomimo trudności podejmuje próby komunikowania się z rozmówcą w parze 

ćwiczeniowej 

  można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewna trudnością 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości, zadać sensownego pytania, 

ani odpowiedzieć na pytania innych osób 

 Nie potrafi samodzielnie wypowiadać się na żadne tematy określone w 

rozkładzie materiału 

 Nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, preferencji, stanów, rad, sugestii, 

powinności, nakazów, zakazów, obowiązków ani przypuszczeń; braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu jakąkolwiek 

komunikację 

 Prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie 

 Robi tak duże błędy w wymowie, że jego wypowiedzi nie można zrozumieć 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH: 

KLASA II GIMNAZJUM 

 
WPROWADZENIE 

● Powitanie i pożegnanie 

● Informowanie o samopoczuciu 

● Wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia 

● Wyrażanie opinii 
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● Przedstawianie swojej klasy i szkoły 

● Opowiadanie o spędzaniu czasu wolnego 

 

ROZDZIAŁ 1 

 

● Nazywanie rodzajów sklepów 

● Określanie potrzeb 

● Określanie ilości, wagi i objętości produktów 

● Opisywanie miejscowości 

● Wyrażanie opinii 

● Formułowanie argumentów za i przeciw 

● Określanie upodobań 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

● Określanie godziny  

● Udzielanie informacji o porze dnia i dniu tygodnia  

● Nazywanie czynności zwyczajowych 

● Relacjonowanie przebiegu wydarzeń 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

● Określanie położenia domu i mieszkania 

● Nazywanie pomieszczeń w mieszkaniu 

● Nazywanie wyposażenia mieszkania 

● Określanie położenia sprzętów  

● Opisywanie mieszkania 

● Wyrażanie opinii na temat miejsca zamieszkania 

 

ROZDZIAŁ 4 

 

● Formułowanie propozycji 

● Przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

● Pytanie o umiejętności innych osób 

● Określanie własnych umiejętności 

● Nazywanie dyscyplin sportowych 

● Nazywanie sprzętu sportowego 

● Dopasowywanie oferty sportowej do upodobań różnych osób 

● Omawianie statystyki 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

● Informowanie o wydarzeniach przeszłych 

● Relacjonowanie wydarzeń w porządku chronologicznym 

● Pytanie o wydarzenia przeszłe 

● Udzielanie odpowiedzi w czasie przeszłym 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

● Nazywanie dolegliwości 

● Określanie części ciała 

● Pytanie o samopoczucie i stan zdrowia 

● Nazywanie popularnych środków leczniczych 

● Określanie przyczyny 
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ZAKRES FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH: 

KLASA III GIMNAZJUM 

 
ROZDZIAŁ 1 

 

 Przedstawianie i charakteryzowanie znajomych osób 

 Nazywanie środków lokomocji 

 Określanie sposobu przemieszczania się 

 Określanie lokalizacji 

 Wyrażanie prośby o pozwolenie 

 Wyrażanie zakazu i uprawnienia 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

 Charakteryzowanie znanych postaci 

 Przedstawienie biografii wybitnych osób 

 Porównanie cech osób i rzeczy 

 Informowanie o wydarzeniach przeszłych 

 Wyrażanie opinii o innych osobach 

 Informowanie o wyborze i uzasadnianie go 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

 Podawanie dat dziennych 

 Wyrażanie powinności 

 Nazywanie cech typowych przedmiotów 

 Opisywanie urodzin 

 Składanie życzeń 

 Pisanie zaproszenia 

 

ROZDZIAŁ 4 

 

 Pytanie o plany wakacyjne 

 Opisywanie planów i zmierzeń 

 Relacjonowanie wydarzeń przeszłych 

 Przytaczanie wypowiedzi osób trzecich 

 Pytanie o znajomość faktów 

 Opisywanie pogody 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

 Nazywanie zawodów 

 Nazywanie czynności typowych dla zawodów 

 Nazywanie miejsc pracy 

 Opisywanie planów na przyszłość 

 Uzasadnianie swoich wyrobów 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

 Opisywanie obrazka 

 Opisywanie swoich doświadczeń szkolnych 

 Formułowanie pytań w czasie przeszłym 
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 Rozumienie informacji o wydarzeniach na świecie 

 

 

STOPIEŃ PISANIE 

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

 Potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, 

słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, nawet wykraczające 

poza tematykę omawiana na zajęciach szkolnych 

 Samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę 

projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów 

 Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

 W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

 Pisze teksty o odpowiedniej długości 

 Używa poprawnej pisowni i interpunkcji 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i 

słownictwo na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, np. Napisać 

list, pocztówkę, informacje o sobie i innych, sporządzić opis ludzi, zwierząt, 

rzeczy, miejsc i uroczystości, ulubionego programu telewizyjnego lub filmu, 

napisać dłuższą narrację w oparciu o podane wskazówki itp. 

 Samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemna pracę 

projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów 

 Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

 W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

 Pisze teksty o odpowiedniej długości 

 Używa poprawnej pisowni i interpunkcji 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Próbuje pisać teksty użytkowe, takie jak list, pocztówka, krótka notatka czy 

opis, z użyciem złożonych struktur i słownictwa 

 Teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie 

materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie 

istotne punkty, choć niektóre z nich są potraktowane marginalnie 

 Czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego 

 Pisze teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości 

 Współpracuje z grupą kolegów / koleżanek przy tworzeniu wspólnej 

pisemnej pracy projektowej, korzystając z rożnych źródeł i materiałów 

 Używa przeważnie poprawnej pisowni i interpunkcji 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo 

 Współpracując z grupą kolegów / koleżanek tworzy wspólną pisemna pracę 

projektowa, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, 

przepisywanie tekstu, rysunki, dbałość o stronę techniczno-artystyczna, itp. 

 Pisze teksty na ogół zorganizowane, ale niezbyt spójne 

 W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów 

 Pisze teksty z elementami wyraźnie krótszymi lub dłuższymi od wymaganej 

długości 

 Używa czasami niepoprawnej pisowni i interpunkcji 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo 

 Niechętnie współpracuje z grupą przy pracach projektowych, jest raczej 

biernym obserwatorem 

 Przeważnie pisze teksty źle zorganizowane, chaotyczne 

 W zadaniu pisemnym zawiera bardzo niewiele istotnych punktów 

 Pisze teksty na ogół wyraźnie krótsze od wymaganej długości 

 Używa przeważnie niepoprawnej pisowni i interpunkcji 

NIEDOSTATECZNY  Nawet nie próbuje pisać zadań otwartych 

 Odmawia współpracy z grupą przy pracach projektowych 
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poniżej 30%  We wszystkich zadaniach pisemnych, nawet w przepisywaniu z tablicy, 

używa niepoprawnej pisowni i interpunkcji 

 Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub robi to bardzo niechlujnie, przez 

co zeszyt jest nieprzydatny w procesie uczenia się 

 

 

STOPIEŃ SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

CELUJĄCY 

98% - 100%  

 

 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na 

materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. Rozumie dialogi z 

filmów i sens popularnych piosenek 

 Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i 

rozmowach i wyłonić z nich błędy 

 Potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, 

np. Zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić 

tabelkę 

 Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy 

 Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na 

materiale kursowym 

 Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i 

rozmowach i wyłonić z nich błędy 

 Potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, 

np. Zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić 

tabelkę 

 Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy 

 Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych 

tekstach i rozmowach 

 Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich 

zareagować, np. Zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować 

zdarzenia, czy wypełnić tabelkę 

 Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżniać dźwięki, głoski i akcent w większości wyrazów i zdań 

 Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach  

 Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i stosownie do nich 

zareagować, np. Dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia, czy 

wypełnić tabelkę 

 Potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżniać większość dźwięków i głosek, ale ma problemy z 

rozpoznaniem akcentu wyrazowego i zdaniowego 

  Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

 Rzadko potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach 

 Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich 

zareagować, np. Dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy 
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31% - 32% 

 

wypełnić tabelkę 

 Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki i głoski, ale rzadko rozpoznaje akcent 

wyrazowy i zdaniowy 

 Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, ale z pomocą lub podpowiedziami 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Najczęściej nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów ani rozmów 

 Nie potrafi zrozumieć prawie żadnych kluczowych informacji w tekstach ani 

rozmowach 

 Nie potrafi wydobyć żadnych potrzebnych informacji, by stosownie do nich 

zareagować, 

 Np. Dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy wypełnić 

tabelkę 

 Prawie nigdy nie rozpoznaje uczuć ani reakcji mówiącego 

 Nie potrafi rozróżnić dźwięków ani głosek, nie rozpoznaje akcentu 

wyrazowego ani zdaniowego 

 Nie potrafi zrozumieć poleceń nauczyciela, nawet z pomocą i 

podpowiedziami 

 

STOPIEŃ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

 Potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w dłuższych 

autentycznych tekstach, takich jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z 

internetu 

 Potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

Przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem 

pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp. 

 Rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany 

 Bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu 

 Potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i 

uzasadnić swoją decyzję 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych 

lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w 

prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do 

gier komputerowych czy teksty z Internetu 

 Potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

Przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem 

pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp. 

 Rozumie konstrukcje tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany 

 Bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu w 

podręczniku 

 Potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i 

uzasadnić swoja decyzję 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku i znaleźć w 

nich większość potrzebnych informacji  

 Potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i 

popartych ilustracjami tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, 

ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z 

Internetu 

 Najczęściej potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

Przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem 

pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp. 

 Na ogół rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst 

poprzestawiany 
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 Przeważnie potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy 

fałszywa, ale miewa problemy z uzasadnieniem swojej decyzji 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Naprowadzony pytaniami pomocniczymi, z pomocą nauczyciela lub 

kolegów / koleżanek w klasie, rozumie sens ogólny tekstów 

zaprezentowanych w podręczniku, ale potrafi znaleźć tylko niektóre z 

potrzebnych informacji  

 Czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych 

i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, 

instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu 

 Czasami potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

Przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem 

pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp. 

 Na ogół rozumie konstrukcję tekstu, ale ma kłopoty z poprawnym 

uporządkowaniem poprzestawianego tekstu 

 Na ogół potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, 

ale nie potrafi poprawnie uzasadnić swojej decyzji 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Z pomocą nauczyciela, bardzo ogólnie rozumie sens przeczytanego tekstu 

lub innej informacji w podręczniku, ale nie potrafi z nich wyodrębnić 

szczegółowych informacji  

 Rzadko potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

Przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem 

pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp. 

 Rozumie konstrukcje tylko bardzo prostych tekstów, ale nie potrafi 

samodzielnie uporządkować poprzestawianego tekstu 

 Czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest 

prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Nawet z pomocą nauczyciela, nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie 

potrafi z niego wyodrębnić żadnych informacji 

 Nie potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania 

 

 

STOPIEŃ PRACA PROJEKTOWA INDYWIDUALNA 

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

 Praca o wyjątkowych walorach merytorycznych i artystycznych z 

wykorzystaniem wiadomości z innych przedmiotów nauczania, rożnych 

źródeł i mediów 

 Doskonale zaprezentowana 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Praca bardzo staranna, zawiera wiele wiadomości pochodzących z innych 

przedmiotów nauczania i rożnych źródeł 

 Właściwie zaprezentowana 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Praca wykonana bardzo starannie, ale nie wskazuje na wykorzystywanie 

wiadomości interdyscyplinarnych lub niezaprezentowana we właściwy 

sposób 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Praca niezbyt starannie wykonana, o niewielkiej wartości merytorycznej i 

artystycznej 

 Zaprezentowana w mało interesujący sposób 
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DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 

 Praca niestaranna, o nikłej wartości merytorycznej i artystycznej 

 Zawiera wiele błędów 

 Wskazuje na próbę komunikacji językowej i pewien wysiłek włożony w jej 

wykonanie 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Brak pracy projektowej lub praca tak niepoprawna i niestaranna, że 

niemożliwe jest przyznanie jej oceny pozytywnej 

 

 

 

STOPIEŃ WSPÓŁPRACA W GRUPIE 

 

CELUJĄCY 

98% - 100% 

 

 Potrafi współpracować w grupie, zaplanować zadanie, podjąć jego realizację 

i doprowadzić do końca 

 Wykazuje dużą dozę myślenia twórczego 

 W przypadku pracy grupowej czuje się współodpowiedzialny za proces i 

efekt końcowy, ale nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować 

 Potrafi wykorzystywać informacje z innych dziedzin nauczania i 

odpowiednio je przetwarzać, a także uwzględnić w produkcie końcowym 

informacje i materiały przedstawione przez innych członków grupy 

 Poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem wspólną pracę 

zaprezentować ustnie lub tak pokierować prezentacją, by każdy członek 

grupy miał w niej swój udział 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Potrafi współpracować w grupie, zaplanować zadanie, podjąć jego realizację 

i doprowadzić do końca 

 Wykazuje duża dozę myślenia twórczego, ale zdarza mu się narzucać swoja 

wolę innym i dominować nad grupą 

 W przypadku pracy grupowej czuje się odpowiedzialny za proces i efekt 

końcowy; na ogół to on rozdziela zadania w grupie i dba o ich wykonanie 

 Potrafi wykorzystywać informacje z rożnych dziedzin nauczania i 

odpowiednio je przetwarzać 

 Poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem zaprezentować 

pracę ustnie 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Potrafi współpracować w grupie, choć najczęściej realizuje zadania 

zaproponowane przez bardziej twórczych członków grupy 

 Najczęściej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy pracy 

 Często wykorzystuje informacje z innych dziedzin nauczania, choć miewa 

kłopoty z ich przetworzeniem 

 Najczęściej potrafi zaprezentować pracę ustnie, wskazując na elementy 

wykonane przez siebie 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 W niewielkim stopniu przyczynia się do powstania pracy grupowej 

 Zazwyczaj ogranicza się do dostarczenia materiałów w języku polskim, 

pozostawiając innym członkom grupy zadanie przetworzenia ich na język 

angielski 

 W bardzo ograniczony sposób potrafi zaprezentować pracę ustnie i wskazać 

w niej na swój udział 
DOPUSZCZAJĄCY + 

49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 Jest bardzo biernym członkiem grupy, często jego rola ogranicza się do 

funkcji pomocniczych, mechanicznego przepisywania lub podawania 

materiałów służących do powstania grupowej pracy projektowej 

 Bardzo niechętnie identyfikuje się z grupą i praca, nie czuje się za nią 

odpowiedzialny w takim stopniu jak powinien 

  nie potrafi zaprezentować pracy ustnie 
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NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Nie chce pracować w grupie, nie czuje się za nią współodpowiedzialny, 

często utrudnia i dezorganizuje pracę innym 

 Nawet w najmniejszym stopniu nie przyczynił się do powstania wspólnej 

pracy projektowej 

 

 

STOPIEŃ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ 

 

CELUJĄCY 

98% - 100%  

 

 Uczeń potrafi zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela, potrafi 

korzystać z rożnych słowników, mediów i wykorzystywać wiedzę z innych 

przedmiotów nauczania 

 Zna rożne techniki uczenia się i stosuje te, które są dla niego 

najskuteczniejsze 

  jest uczniem refleksyjnym, odpowiedzialnym za własny proces uczenia się 

 Potrafi dostrzec swoje mocne i słabsze strony, określić, czemu powinien 

poświecić więcej czasu 

 Chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program 

nauczania obowiązujący na poziomie jego grupy 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 Uczeń w sposób skuteczny wykorzystuje strategie uczenia się sugerowane 

przez nauczyciela 

 Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów 

 Potrafi wyciągać wnioski z własnych sukcesów i błędów 

 Umie korzystać z rożnych słowników i innych źródeł informacji  

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 Czasami podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, 

niezależnie od nauczyciela; zazwyczaj jednak potrzebuje pomocy i 

wskazówek odnośnie dodatkowych źródeł  

 Stara się wyciągać wnioski z własnych błędów 

 Korzysta jedynie ze słownika dwujęzycznego, ale czasami miewa kłopoty z 

wyborem odpowiedniego słowa 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 Rzadko podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, czy 

zdobywania wiedzy dodatkowej 

 Wymaga pomocy i wskazówek nauczyciela lub kolegów / koleżanek, dzięki 

którym wykonuje zadania obowiązkowe 

 Zna zasady korzystania ze słownika dwujęzycznego, ale robi to niechętnie, 

woli zapytać o nieznane słowo innych 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 Prawie nigdy nie podejmuje prób samodzielnego zdobywania wiedzy; 

wymaga ciągłej pomocy i wskazówek 

 Z trudnością korzysta ze słownika dwujęzycznego 

 W niewielkim stopniu potrafi korzystać z podręcznika i własnych notatek  

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 Uczeń niesamodzielny, nawet nie usiłuje samodzielnie rozpocząć żadnego 

zadania; z góry zakłada, że niczego nie wie i nie umie 

 Nawet z pomocą nauczyciela i kolegów / koleżanek nie wykonuje zadań 

właściwie 

 Nie potrafi korzystać z żadnych słowników, źródeł dodatkowych, ani 

materiału podręcznika  

 

 

 

STOPIEŃ PRACA DOMOWA 

 

CELUJĄCY  chętnie i często z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace domowe, 



 1

7 

98% - 100% 

 

tam gdzie to możliwe sprawdzając je przy użyciu klucza, a w przypadku 

wątpliwości – konsultuje się z nauczycielem 

 pracuje samodzielnie i systematycznie 

 zadania domowe otwarte znacznie wykraczają poza wymagany poziom 

BARDZO DOBRY 

92% - 97% 
BARDZO DOBRY – 

91% 

 potrafi z powodzeniem samodzielnie wykonać pracę domową, wykorzystując 

podane instrukcje i wzory 

 prace domowe odrabia systematycznie 

DOBRY + 

89% - 90% 

DOBRY 

73% - 88% 

DOBRY – 

71%-72% 

 najczęściej z powodzeniem samodzielnie wykonuje pracę domowa, 

wykorzystując podane instrukcje i wzory 

 prace domowe odrabia na ogół systematycznie 

DOSTATECZNY + 

69% - 70% 

DOSTATECZNY 

53%-68% 

DOSTATECZNY – 

51%-52% 

 czasami miewa kłopoty z prawidłowym odrobieniem prac domowych, stara 

się jednak wykonywać je samodzielnie i w miarę systematycznie 

DOPUSZCZAJĄCY + 
49% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCY 

33%-48% 
DOPUSZCZAJĄCY – 

31% - 32% 

 często praca domowa wykonana jest nieprawidłowo, bądź niesamodzielnie 

NIEDOSTATECZNY 

poniżej 30% 

 najczęściej nie odrabia prac domowych 
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WAGI OCEN 
1. Dodatkowo na stopień ma wpływ stosunek ucznia do przedmiotu tj. przygotowanie do lekcji, odrabianie 

zadań domowych, wykonywanie poleceń nauczyciela, aktywność ucznia na lekcji, udział i wyniki uzyskane            

w konkursach przedmiotowych.  

 

2. Uczeń może być jeden raz w ciągu semestru nieprzygotowany do lekcji. Każdy następny brak zadania 

zostaje odnotowany w postaci oceny niedostatecznej.  

 

3. Stosowana jest również zasada 3 plusów i 3 minusów w przypadku, kiedy uczeń zasłużył na pochwałę lub 

naganę.  

 

4. Każda ocena ma swoją wagę - odpowiednio 1,2,3,4,5. Uczniowie zostają poinformowani o wadze ocen przed 

każdą formą weryfikacji wiedzy. Wszelkie osiągnięcia ucznia dokumentowane są w dzienniku w odpowiednich 

rubrykach: 

1 Test (T) – sprawdzian pisemny, ocena wpisywana na czerwono. 

2 Wortschatz (W) – kartkówka ze znajomości słownictwa (3 ostatnie lekcje). 

3 Grammatik (G) - Sprawdzian z gramatyki do 20 min  

4 Aufsatz (Af)– wypracowanie bądź dłuższa praca pisemna 

5 Hausaufgabe (H)– zadanie domowe. 

6 Activity (A) – aktywość 

7 Project (P) – projekt 

8 Sprechen (S) - wypowiedzi ustne 

9 Lesen (L)) - wymowa/głośne czytanie 

10 Brak zadania domowego (bz) 

11 Nieprzygotowanie do lekcji (np) 

 

5. Wagi ocen: 

Oceny o wadze 1 można otrzymać za: 

- pracę na lekcji, aktywność (A) 

- zadanie domowe (H) 

- prace projektowe (P) 

- głośne czytanie (L) 

- czytanie ze zrozumieniem 

- treści zawarte w zeszycie  

 

Oceny o wadze 2 można otrzymać za: 

- krótką odpowiedź i wypowiedź ustną 

- kartkówkę z ostatniej lekcji 

 

Oceny o wadze 3 można otrzymać za: 

- kartkówkę z trzech ostatnich tematów 

- kartkówkę z czasowników nieregularnych  

- dłuższą przygotowaną wypowiedź ustną lub pisemną  

 

Oceny o wadze 4 można otrzymać za: 

- zapowiedziane działowe sprawdziany z poszczególnych rozdziałów (T) 

 

Oceny o wadze 5 można otrzymać za: 

- sprawdzian semestralny lub roczny, 

- tytuł laureata / finalisty konkursów przedmiotowych lub innych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim 

 

6. Ocena końcoworoczna jest oceną wszystkich ocen uzyskanych w czasie roku szkolnego – w pierwszym                  

i drugim półroczu. 
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO SPRAWDZIANÓW: 

 

1. Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, uczniowie zostają poinformowani o zakresie 

materiału do sprawdzianu. 

 

2. Za kartkówki o wadze 2 i 3 uczeń może maksymalnie otrzymać ocenę bardzo dobry. 

 

3. Do sprawdzianu przystępują wszyscy uczniowie obecni na danej lekcji; wyjątek mogą stanowić jedynie 

uczniowie po długotrwałej chorobie lub przypadki losowe po uzgodnieniu z nauczycielem. 

 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go na następnej lekcji, o ile absencja wyniosła 

tylko 1 dzień lub jedną godzinę. W przypadku dłuższej absencji lub przypadków losowych uczeń ustala z 

nauczycielem termin pisania sprawdzianu. Jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, będzie musiał 

przystąpić do niniejszego sprawdzianu na pierwszej lekcji języka, na której się pojawi. 

 

5. Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu z danego działu, o ile nie oddał poprzedniego. 

Zasada ta nie dotyczy prac pisemnych z różnych działów. 

 

 

ZASADY USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ: 

 

1. Ocena semestralna i końcoworoczna jest średnią ważoną ocen działowych. Ocenę końcoworoczną ustala się 

obliczając średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego.  

2. Uczeń otrzymuje ocenę semestralną i końcoworoczną w zależności od uzyskanej średniej ważonej: 

 dopuszczający - za co najmniej 1,61 

 dostateczny - 2,61 

 dobry - 3,61 

 bardzo dobry - 4,61 

 celujący - 5,21 

 


