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Szczegółowe kryteria oceniania

SprawnoÊç j´zykowa:

A.  Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawnoÊci j´zykowej w klasie 2 gimnazjum kładzie si´ nacisk na kształ-
cenie u uczniów umiej´tnoÊci rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu, obejmujàcej: 
• okreÊlanie głównej myÊli/głównego tematu tekstu
• rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu 
• rozumienie ogólnego sensu usłyszanej informacji
• wyszukiwanie w tekÊcie okreÊlonych informacji. 
SprawnoÊç ta jest çwiczona za pomocà zadaƒ zamkni´tych oraz półotwartych, jak m.in:
• rozpoznawanie słyszanych wyrazów
• zadania wielokrotnego wyboru
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• uzupełnianie luk w zdaniach, tekÊcie na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie bł´dnych informacji w tekÊcie czytanym na podstawie tekstu słuchanego
• eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystàpiły w wysłuchanym tekÊcie
• przyporzàdkowanie ilustracji, zdj´ç do wysłuchanych tekstów
• uzupełnianie brakujàcych fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst
• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
• przyporzàdkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób wyst´pujàcych w tekÊcie
• przyporzàdkowanie imion do zdj´ç po wysłuchaniu rozmowy
• odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu
• znalezienie kolejnoÊci zdaƒ, wypowiedzi, wydarzeƒ na podstawie słuchanego tekstu
• wykonanie piosenek na podstawie nagrania
• tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych
• przyporzàdkowanie tytułów do fragmentów tekstu.

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu:

Ocena celujàca:
Uczeƒ:

• spełnia wszystkie kryteria na ocen´ bardzo dobrà
•  bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckoj´zyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz zwiàzków przy-

czynowo-skutkowych nawet jeÊli zawarte sà w nich nowe struktury leksykalno-gramatyczne.

Ocena bardzo dobra:
Uczeƒ:

•  bez trudu rozumie wypowiedzi w j´zyku niemieckim formułowane przez ró˝ne osoby i zawierajàce znane mu 
słownictwo i struktury gramatyczne

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w  wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w j´zyku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dobra:
Uczeƒ:

•  w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w j´zyku niemieckim formułowane przez ró˝ne osoby i zawierajàce 
znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• rozumie sens wi´kszoÊci sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w j´zyku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dostateczna:
Uczeƒ:

•  rozumie du˝à cz´Êç prostych wypowiedzi w j´zyku niemieckim formułowanych przez ró˝ne osoby, zawierajàcych 
znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 

•  przewa˝nie rozumie ogólny sens wi´kszoÊci sytuacji komunikacyjnych oraz przewa˝nie prawidłowo na nie 
reaguje 

•  wyszukuje wi´kszoÊç szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunika-
tach

•  rozumie wi´kszà cz´Êç prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w j´zyku niemieckim i zazwyczaj prawi-
dłowo na nie reaguje.
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Ocena dopuszczajàca:
Uczeƒ:

•  rozumie niewielkà cz´Êç wypowiedzi w j´zyku niemieckim, zawierajàcych słownictwo i struktury gramatyczne 
uj´te w programie nauczania

•  rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz cz´sto reaguje na nie nieprawidłowo 
•  wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komu-

nikatach
•  rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w j´zyku niemieckim oraz nie zawsze 

prawidłowo na nie reaguje.

Ocena niedostateczna:
Uczeƒ:

• nie rozumie najprostszych wypowiedzi w j´zyku niemieckim
•  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 wyszukaç szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunika-

tach
• nie rozumie prostych instrukcji i poleceƒ nauczyciela, formułowanych w j´zyku niemieckim.

B.  Mówienie. Jako sprawnoÊç najtrudniejsza, szczególnie na poczàtku nauki j´zyka obcego, podczas lekcji j´zyka 
niemieckiego rozwijana jest w ramach nast´pujàcych obszarów:
•  udzielanie i uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytaƒ oraz formułowanie odpowiedzi 

w formie dialogów, odgrywanie ról, prowadzenie ankiet i wywiadów zgodnie z tematami uj´tymi w programie 
nauczania

• inicjowanie, podtrzymywanie i koƒczenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych
•  opowiadanie o ulubionej porze roku, zwyczajach Êwiàtecznych, przyj´ciu urodzinowym, lubianych i nielubia-

nych zaj´ciach, obowiàzkach, swoim miejscu zamieszkania, zdarzeniach z przeszłoÊci 
• opisywanie swojego pokoju, wydarzeƒ z ˝ycia klasy, drogi do szkoły
• wyra˝anie opinii na temat zainteresowaƒ, ró˝nych pomieszczeƒ 
• wyra˝anie własnego zdania na temat mieszkania na wsi i w małym oraz du˝ym mieÊcie
• wyra˝anie emocji, proÊby lub propozycji czegoÊ, przeprosin
• przyznawanie racji
• pytanie o pozwolenie
• składanie ˝yczeƒ
• informowanie o tym, co wolno, a czego nie
• poprawne wypowiadanie wyrazów w j´zyku niemieckim
• powtarzanie usłyszanych słów
•  çwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy j´zykowe 

oraz głoÊne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów, zdaƒ oraz fragmentów tekstów.

Kryteria oceny mówienia:

Ocena celujàca:
Uczeƒ:

• spełnia wszystkie kryteria na ocen´ bardzo dobrà
•  tworzy wypowiedzi ustne, jakoÊciowo wykraczajàce poza zakres programu nauczania (zakres leksykalny, gra-

matyczny, płynnoÊç i oryginalnoÊç wypowiedzi, ciekawe uj´cie tematu).

Ocena bardzo dobra:
Uczeƒ:

•  swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie popełniajàc przy 
tym bł´dów j´zykowych i gramatycznych

•  swobodnie wyra˝a swoje zdanie na jakiÊ temat, u˝ywajàc bogatego słownictwa i poprawnych struktur grama-
tycznych

• bezbł´dnie reaguje na zaistniałà sytuacj´ komunikacyjnà
•  potrafi bezbł´dnie i płynnie opowiadaç o sytuacjach okreÊlonych w programie nauczania oraz formułowaç 

opisy ustne przewidziane w programie nauczania 
• płynnie inicjuje, podtrzymuje i koƒczy prostà rozmow´ dotyczàcà typowych sytuacji
• potrafi stosowaç Êrodki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi pod wzgl´dem fonetycznym sà całkowicie poprawne, bez bł´dów w wymowie i intonacji.
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Ocena dobra:
Uczeƒ:

•  zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne bł´dy j´zykowe nie 
zakłócajà komunikacji 

• wyra˝a swoje zdanie na dany temat, u˝ywa doÊç bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
•  potrafi doÊç płynnie opowiadaç o sytuacjach okreÊlonych w programie nauczania oraz formułowaç opisy ustne 
•  inicjuje, podtrzymuje i koƒczy prostà rozmow´ dotyczàcà typowych sytuacji, a nieliczne bł´dy j´zykowe nie 

utrudniajà komunikacji
• prawie zawsze stosuje Êrodki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi pod wzgl´dem fonetycznym sà poprawne, bez istotnych bł´dów w wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna:
Uczeƒ:

•  z pomocà nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, u˝ywa przy tym 
prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych 

•  potrafi wyraziç w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choç widoczne sà bł´dy leksykalne i gramatyczne 
• potrafi formułowaç proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania  
•  potrafi nawiàzaç rozmow´ w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej utrzymaniem 

i zakoƒczeniem 
• przewa˝nie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak bł´dy j´zykowe
• potrafi w ograniczonym stopniu stosowaç Êrodki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• bł´dy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniajà komunikacj´.

Ocena dopuszczajàca:
Uczeƒ:

•  potrafi w ograniczonym stopniu zadawaç pytania i udzielaç odpowiedzi, ma przy tym znaczne problemy z ich 
trafnoÊcià, poprawnoÊcià gramatycznà, leksykalnà i fonetycznà 

•  jedynie ze znacznà pomocà nauczyciela wyra˝a w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, popełniajàc przy 
tym liczne bł´dy j´zykowe

• potrafi formułowaç proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 
•  tylko cz´Êciowo potrafi nawiàzaç rozmow´ w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej utrzymaniem 

i zakoƒczeniem 
• podczas formułowania wypowiedzi posługuje si´ schematami 
•  ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych Êrodków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
• bł´dy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniajà komunikacj´.

Ocena niedostateczna:
Uczeƒ:

• nie potrafi zadawaç pytaƒ i udzielaç odpowiedzi
•  nie potrafi wyra˝aç swoich myÊli, odczuç, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego zasobu leksy-

kalno-gramatycznego
• nie potrafi formułowaç najprostszych wypowiedzi uj´tych w programie nauczania 
• nie potrafi nawiàzaç, utrzymaç i zakoƒczyç rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 
•  nie potrafi właÊciwie zareagowaç w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzgl´dnionych w programie 

nauczania
• tworzy wypowiedzi, które nie zawierajà wymaganej liczby niezb´dnych informacji 
• nie potrafi stosowaç poznanych Êrodków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
•  jego wypowiedzi zawierajà znaczàce bł´dy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które uniemo˝liwiajà 

zrozumienie wypowiedzi.

C.  SprawnoÊç czytania ze zrozumieniem. Podczas lekcji j´zyka niemieckiego sprawnoÊç ta rozwijana jest m.in. za 
pomocà nast´pujàcych form zadaƒ:
• zadania wielokrotnego wyboru 
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• odpowiedzi na pytania
• tworzenie pytaç do podanych zdaƒ oraz do tekstu
• ustalanie kolejnoÊci zdaƒ w dialogach
• uzupełnianie fragmentów tekstu
• łàczenie ze sobà cz´Êci danego wyrazu lub zdania
• łàczenie ze sobà cz´Êci tekstów
• ustalanie kolejnoÊci liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujàcych liter
• wyszukiwanie wyrazów ukrytych poÊród liter
• łàczenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym
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• łàczenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym
• wykreÊlanie słowa nie pasujàcego do pozostałych
• identyfikacja w tekÊcie słów kluczy
• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowanie ilustracji do tekstów
• ustalanie autora danej wypowiedzi 
• pisemne streszczenie treÊci przeczytanego tekstu

 
Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem:

Ocena celujàca:
Uczeƒ:

• spełnia wszystkie kryteria na ocen´ bardzo dobrà
•  bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz zwiàzków przyczynowo-skutkowych teksty 

u˝ytkowe i informacyjne, nawet jeÊli wyst´pujà w nich struktury gramatyczno-leksykalne, wykraczajàce poza 
program nauczania.

 
Ocena bardzo dobra:
Uczeƒ:

• bez trudu rozumie proste teksty u˝ytkowe i wypowiedzi pisemne
• bez trudu potrafi okreÊliç głównà myÊl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekÊcie.

Ocena dobra:
Uczeƒ:

• rozumie ogólnie wi´kszoÊç prostych tekstów u˝ytkowych i wypowiedzi pisemnych
• potrafi okreÊliç głównà myÊl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora
• potrafi znaleêç wi´kszoÊç potrzebnych informacji szczegółowych w tekÊcie.

Ocena dostateczna:
Uczeƒ:

• rozumie nieliczne proste teksty u˝ytkowe i wypowiedzi pisemne
• ma problemy z okreÊleniem głównej myÊli tekstu/wypowiedzi, jej kontekstu i intencji autora
• potrafi odnaleêç nieliczne potrzebne informacje w tekÊcie.

Ocena dopuszczajàca:
Uczeƒ:

• rozumie nieliczne proste teksty u˝ytkowe i wypowiedzi pisemne
• ma problemy z okreÊleniem głównej myÊli tekstu/wypowiedzi, jej kontekstu i intencji autora
• potrafi odnaleêç nieliczne potrzebne informacje w tekÊcie.

Ocena niedostateczna:
Uczeƒ:

• nie rozumie prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych
• nie potrafi odnaleêç potrzebnych informacji szczegółowych w tekÊcie. 

D.   Pisanie. Na trzecim stopniu edukacji sprawnoÊç ta jest çwiczona poprzez stosowanie nast´pujàcych çwiczeƒ:  
• wypełnienie formularza, ankiety, tabeli
•  pisanie prostych tekstów u˝ytkowych, takich jak: listy, e-maile, notatki, kartki z ˝yczeniami, kartki pocztowe, 

wywiad, opis, uj´tych w programie nauczania
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
• układanie zdaƒ z rozsypanki wyrazowej
• uzupełnianie elementów dialogu
• układanie pytaƒ do zdaƒ, tekstów, obrazków
• pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie
• uzupełnianie asocjogramów
• poprawne zapisywanie odgadni´tych słów
• rozwiàzywanie testów samooceny
• adresowanie kartek pocztowych
• wpisywanie brakujàcych liter w wyrazach.
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Kryteria oceny sprawnoÊci pisania:

Ocena celujàca:
Uczeƒ:

• spełnia wszystkie kryteria na ocen´ bardzo dobrà
•  tworzy wypowiedzi pisemne, jakoÊciowo wykraczajàce poza zakresy uj´te w programie nauczania: leksykalny, 

gramatyczny, płynnoÊç i oryginalnoÊç wypowiedzi, ciekawe ujecie tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeƒ:

•  bez trudu dostrzega ró˝nice mi´dzy fonetycznà a graficznà formà wyrazu oraz bezbł´dnie zapisuje poznane 
słowa i wyra˝enia

• bezbł´dnie odpowiada pisemnie na zawarte w çwiczeniach polecenia 
•  bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w programie nauczania, stosujàc urozmaicone słow-

nictwo i struktury gramatyczne właÊciwe dla danej wypowiedzi
• potrafi przedstawiaç rozbudowane dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujàcy przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi bezbł´dne.

Ocena dobra:
Uczeƒ:

•  dostrzega ró˝nice mi´dzy fonetycznà a graficznà formà wyrazu oraz bezbł´dnie zapisuje wi´kszoÊç poznanych 
słów i wyra˝eƒ

• poprawnie odpowiada na zawarte w çwiczeniach polecenia 
•  pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosujàc doÊç urozmaicone słownic-

two i struktury gramatyczne, właÊciwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruowaç dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujàcy przekazuje informacje w formie pisemnej
•  tworzy wypowiedzi z niewielkà liczbà bł´dów, jednak nie ma to wpływu na obni˝enie jakoÊci wypowiedzi pi-

semnej.

Ocena dostateczna:
Uczeƒ:

•  ma trudnoÊci w dostrzeganiu ró˝nic mi´dzy fonetycznà a graficznà formà wyrazu oraz bezbł´dnym zapisie 
poznanych słów i wyra˝eƒ

• przewa˝nie poprawnie odpowiada na zawarte w çwiczeniach polecenia 
•  pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosujàc proste słownictwo i struktury 

gramatyczne, właÊciwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruowaç dialogi w formie pisemnej, ale charakteryzujà si´ one cz´Êciowym brakiem płynnoÊci
• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
•  tworzy wypowiedzi ze znacznymi iloÊciami bł´dów leksykalnych, ortograficznych i gramatycznych, które 

powodujà cz´Êciowe zakłócenie komunikacji. 

Ocena dopuszczajàca:
Uczeƒ:

•  ma znaczàce trudnoÊci w dostrzeganiu ró˝nic mi´dzy fonetycznà a graficznà formà wyrazu oraz bezbł´dnym 
zapisywaniu poznanych słów i wyra˝eƒ, nie potrafi cz´sto poprawnie uzupełniç brakujàcych liter w poznanych 
wczeÊniej wyrazach

• odpowiada na zawarte w çwiczeniach polecenia w sposób niepełny 
•  ma trudnoÊci z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, stosuje przy tym ubogie słownictwo i struktury gra-

matyczne, właÊciwe dla danej wypowiedzi, sà to jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne 
• ma problem z konstrukcjà logicznà dialogów w formie pisemnej
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujàcy
•  tworzy wypowiedzi ze znacznymi iloÊciami bł´dów, które umo˝liwiajà przekazanie informacji w ograniczonym 

stopniu. 

Ocena niedostateczna:
Uczeƒ:

•  nie dostrzega ró˝nic mi´dzy fonetycznà a graficznà formà wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełniç brakujàcych 
liter w poznanych wczeÊniej wyrazach

• nie jest w stanie odpowiadaç na zawarte w çwiczeniach polecenia 
• nie potrafi pisaç prostych wypowiedzi pisemnych
• jego wypowiedzi nie zawierajà informacji niezb´dnych do przekazania wymaganych treÊci
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• nie potrafi budowaç prostych zdaƒ
• posiada niewystarczajàcy zasób słownictwa do przekazania informacji w tekÊcie pisanym
• nieodpowiednio dobiera słownictwo
• robi liczne, ra˝àce bł´dy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 


