
Przedmiotowy System Oceniania 

z języka niemieckiego (klasy 7-8 szkoły podstawowej) 

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego został opracowany        

na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i podstawy programowej 

dla szkoły podstawowej. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami 

sprawiedliwości. Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: 

mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. 

Formy oceniania pracy i wiadomości oraz możliwości poprawy 

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.  

Uczeń jest oceniany z następujących form: 

- odpowiedzi ustne 

- czytanie, dialogi 

- zadania domowe 

- wypowiedzi pisemne na dany temat  

- sprawdziany/testy 

- kartkówki 

- prace projektowe na dany temat 

- praca na lekcji 

- aktywność (Aktywność na lekcji nie jest obowiązkowa, ale dobrze widziana. 

Ocena z aktywności jest oceną cząstkową i jest brana pod uwagę przy 

wystawianiu oceny semestralnej. Sposób oceniania aktywności ustala nauczyciel 

uczący.) 

 

Oprócz w/w form uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za udział w konkursie 

szkolnym, międzyszkolnym lub kuratoryjnym w zależności od szczebla. 

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia starannie uzupełnionego zeszytu,  

posiadania podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. 

 

Uczniowie mają prawo do zgłoszenia (przed rozpoczęciem lekcji), bez podania 

przyczyny  2 (przy 2 godzinach tygodniowo) nieprzygotowań. 

Nieprzygotowania dotyczą: braku wiedzy, nie nadrobienia zaległości po 

chorobie lub nieobecności na lekcji z innych przyczyn, braku zeszytu, braku 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń, dodatkowych materiałów rozdawanych przez 

nauczyciela itp. Nie obejmują jednak zapowiedzianych sprawdzianów, testów  

i kartkówek. 

 

 

➢ Prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń - na ocenę 

wpływają następujące kryteria: pełen zakres treści, schludność, estetyka 



oraz przejrzystość, uzupełnione daty, tematy. Zeszyty ćwiczeń ( jeżeli są 

wymagane) są sprawdzane 1lub 2 razy w semestrze. 

➢ Kartkówki (z ostatnich 2-ch lub 3-ch lekcji) są zapowiadane. 

➢ Sprawdziany i testy są zapowiadane z wyprzedzeniem tygodniowym i są 

poprzedzone lekcją powtórzeniową. Są one obowiązkowe. Podczas 

sprawdzianu uczeń otrzymuje zadanie dodatkowe, które umożliwi mu 

zdobycie oceny celującej. Pozostałe zadania testu muszą być rozwiązane 

na ocenę bardzo dobrą. Prace pisemne są omawiane i poprawiane na 

lekcji pisemnie w zeszycie. 

➢ Przewiduje się sprawdzian lub test średnio 1 w ciągu semestru, a oprócz 

tego inne w/w formy sprawdzania wiedzy.  

➢ Stosuje się ocenianie wg następującej procentowej proporcji: 

Sprawdziany, testy: 

0%-29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 89% - dobry 

90% - 100% - bardzo dobry 

Uczniowie z opinią PPP: 

0%-29% - niedostateczny 

30% - 44% - dopuszczający 

45% - 64% - dostateczny 

65% - 79% - dobry 

80% - 100% - bardzo dobry 

➢ Wszystkie oceny są jawne. Uczeń jest informowany o każdej ocenie 

wpisywanej do dziennika elektronicznego. Uczeń otrzymuje do wglądu 

swoją pracę pisemną w dniu, w którym jest informowany o wystawionej 

ocenie.  

➢ Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wglądu do pracy swojego dziecka 

w obecności nauczyciela. 

➢ Jeżeli uczeń opuścił kartkówkę, sprawdzian  lub test, to powinien napisać 

opuszczoną formę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

➢ Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę ze wszystkich form na kolejnej 

lekcji (stosuje się te same kryteria, a otrzymana ocena wpisywana jest do 

dziennika elektronicznego). 

➢ Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją 

śródroczną lub roczną.  

➢ Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany 

z przedmiotu. 

➢ O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródocznej lub rocznej uczeń i 

jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na 4 tygodnie przed 

zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 



➢ O przewidywanej ocenie śródocznej lub rocznej uczeń jest informowany  

na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

➢ Ocena śródroczna lub roczna ostatecznie zostaje ustalona na jeden dzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

➢ Przy wystawianiu ocen śródrocznych lub rocznych największą wagę mają 

oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i ocena 

nauczyciela za całokształt pracy ucznia w ciągu semestru. 

➢ Za udział w konkursach i olimpiadach językowych uczeń otrzymuje ocenę 

cząstkową: celujący 

➢ Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych.  

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w 

nich nowe   struktury leksykalno-gramatyczne, na podstawie kontekstu 

sytuacyjnego oraz związków  przyczynowo-skutkowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

• bez trudu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu 

słownictwo  i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby 

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, nie 

popełniając błędów leksykalnych i gramatycznych 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na 

  nie reaguje.  

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

• w znacznym stopniu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą 

znane mu  słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby 

• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie 

reaguje, a  drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach,  dialogach, komunikatach 

• rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie  reaguje. 



 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• rozumie dużą część prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej, zawierającej 

znane mu  słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne 

osoby 

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz 

przeważnie  prawidłowo na nie reaguje; błędy gramatyczne i leksykalne nie 

zakłócają w znaczącym 

  stopniu komunikacji 

• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych 

wypowiedziach,  dialogach, komunikatach 

• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w 

języku  niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, 

zawierających  słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny być mu 

znane  

• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych 

oraz często  reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i leksykalne 

powodują nierzadko  zakłócenie komunikacji 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach,  dialogach, komunikatach 

• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w 

języku  niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń : 

• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku 

niemieckim,  zawierających słownictwo i struktury gramatyczne mu znane, bądź 

nie rozumie ich wcale 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, lub nie 

rozumie  ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie 

reaguje wcale 

• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych 

wypowiedziach,  dialogach, komunikatach 

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w 

języku niemieckim i  nie reaguje na nie. 

 

 

 



B.   Mówienie.  

Kryteria oceny mówienia: 

Ocena celująca: 

Uczeń 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy objęte 

programem  nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność 

wypowiedzi, ciekawe ujęcie  tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia 

codziennego, nie  popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, używając bogatego 

słownictwa i  poprawnych struktur gramatycznych 

• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie 

tematycznym   oraz opisywać swój pokój, wydarzenia z życia klasy, drogę do 

szkoły na podstawie  informacji prezentowanych w różnych formach 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu  z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji 

• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez 

błędów w  wymowie i intonacji. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, 

nieliczne błędy  językowe nie zakłócają komunikacji  

• wyraża swoje myśli, zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i 

poprawnych  struktur gramatycznych 

• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie 

tematycznym oraz  opisywać swój pokój, wydarzenia z przeszłości, drogę do 

szkoły na podstawie informacji  prezentowanych w różnych formach, a 

nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie  wpływają na obniżenie jakości 

wypowiedzi 

• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji w 

sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, a nieliczne błędy językowe nie 

utrudniają  komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych 

błędów w  wymowie i intonacji. 



 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela 

prostych  odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form 

gramatycznych, również  nie do końca poprawnych  

• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje myśli, opinię na dany temat, choć 

widoczne są błędy  leksykalne i gramatyczne  

• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu   

• potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak 

problemy z jej  utrzymaniem i zakończeniem  

• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne 

adekwatne do  sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie 

powodują jednak  niezrozumienia wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają 

komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma 

przy tym  znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, 

leksykalną i fonetyczną  

• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, 

swoją opinię  na jakiś temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe 

• potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu   

• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, 

ma problemy  z jej utrzymaniem i zakończeniem  

• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i 

gramatycznych  adekwatnie do sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które 

często powodują  niezrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażać swoich myśli, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt 

ubogiego  zasobu leksykalno-gramatycznego 

• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu   

• nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji 

komunikacyjnej  



• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości 

niezbędnych informacji  

• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do  sytuacji 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które  

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację. 

 

C.   Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu 

sytuacyjnego  oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli występują 

w nich struktury  gramatyczno-leksykalne, wykraczające poza program 

nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

• bez trudu rozumie proste teksty: list, e-mail, dialog, notatkę, ankietę, 

formularz, ogłoszenie,  wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, kartkę 

pocztową, znaki informacyjne i drogowe 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, jak: list, e-mail, dialog, notatka, 

ankieta,  formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, 

kartka pocztowa, znaki  informacyjne i drogowe 

• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów: list, e-mail, dialog, notatkę, 

ankietę,  formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, 

kartkę pocztową, znaki  informacyjne i drogowe 

• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 



• rozumie nieliczne proste teksty, jak: list, e-mail, dialog, notatka, ankieta, 

formularz,  ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, kartka 

pocztowa, znaki informacyjne  i drogowe 

• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

• nie rozumie prostych tekstów 

• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  
 

 

D. Pisanie.  
 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w 

programie  nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność 

wypowiedzi, ciekawe ujecie  tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnie  zapisuje poznane słowa i wyrażenia 

• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane 

w zakresie  tematycznym, notatki, listy, e-maile, życzenia, stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury  gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi wyczerpująco przedstawiać dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi bezbłędne. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnie zapisuje   większość poznanych słów i wyrażeń 

• poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w 

zakresie  tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując dość 

urozmaicone słownictwo i  struktury gramatyczne, właściwe dla danej 

wypowiedzi 

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 



• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na 

obniżenie  jakości wypowiedzi pisemnej. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą 

wyrazu oraz  w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń 

• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w 

zakresie  tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując proste 

słownictwo i struktury  gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, choć charakteryzują się one 

częściowym  brakiem płynności 

• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, 

ortograficznych i  gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie 

komunikacji i wynikają z  niewystarczającego opanowania materiału.  

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną 

formą wyrazu  oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie 

potrafi często poprawnie  uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej 

wyrazach 

• odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny  

• ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych: notatek, listów i e-

maili, stosuje  przy tym ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe 

dla danej wypowiedzi, są to  jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne  

• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej 

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają 

przekazanie  informacji w ograniczonym stopniu.  

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi 

poprawnie  uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach 

polecenia  

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-

gramatycznych nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych 

• próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego 

wypowiedź nie  zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych  

treści 



• nie posiada umiejętności budowania prostych zdań 

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w 

tekście pisanym 

• nieodpowiednio dobiera słownictwo 

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


