
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 

 

• Stopień celujący - uczeń: 

• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 

• wykracza wiadomościami poza program, 

• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, 

czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta 

 z niemieckojęzycznych źródeł internetowych), 

• jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego, 

• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 

  

• Stopień bardzo dobry – uczeń: 

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danej klasie, 

• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno – 

gramatycznych 

• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent 

zdaniowy i wyrazowy, 

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy. 

  

• Stopień dobry – uczeń: 

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania 

zadań, 

• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 

• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy. 

  

• Stopień dostateczny – uczeń: 



• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela), 

• rozumie proste polecenia nauczyciela, 

• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 

• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 

• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 

• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi 

strukturami gramatycznymi. 

  

• Stopień dopuszczający – uczeń: 

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej 

nauki, 

• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, 

• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, 

• jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 

• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim, 

• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni 

i interpunkcji. 

  

• Stopień niedostateczny – uczeń: 

• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 

• nie potrafi przekazywać informacji, 

• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 

• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 

• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, 

• nie umie poprawnie budować prostych zdań, 

• operuje bardzo ubogim słownictwem, 

• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy 

zdobytych z przedmiotu ocen. 



Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną ma obowiązek zaliczyć na pozytywną ocenę 

materiał z I semestru w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Zaliczenie jest warunkiem 

uzyskania pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego. 

Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 

• stworzenie możliwości wydłużenia czasu pisania testów, 

• uczeń z opinią PPP pisze test z dostosowanymi wymaganiami według wskazań poradni 

• uczeń z orzeczeniem PPP pisze test dostosowany do jego możliwości i umiejętności 

• uczniowie otrzymują na teście mniejszą ilość zadań, zadania te są często o mniejszym 

stopniu trudności, 

• uczniowie otrzymują mniejszą ilość zadań domowych w określonym czasie; zadania te są 

często o mniejszym stopniu trudności, 

• przy stwierdzonej dysgrafii większą uwagę mają oceny z odpowiedzi ustnych, 

• uczeń z dysfunkcjami może otrzymać dodatkową pomoc nauczyciela (wskazówki)  w 

czasie prac pisemnych (zadania, polecenia są głośno czytane przez nauczyciela, który może 

udzielić dodatkowych objaśnień), jak i przy odpowiedziach ustnych, 

• uczeń ma możliwość wykonania dodatkowych prac domowych w celu poprawy oceny, 

• nie wymagać, by uczeń uczył się trudnych wierszyków, piosenek na pamięć (zwłaszcza 

dłuższych) lecz dać możliwość nauczenia się czytania ich lub skrócenia nauczenia się 

piosenki do 1 zwrotki, 

• zmniejszyć ilość słówek do zapamiętania 

  

• Stopień celujący – uczeń: 

• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie, 

• wykracza wiadomościami poza program, 

• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, 

czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta 

z niemieckojęzycznych źródeł internetowych), 

• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 

  

• Stopień bardzo dobry – uczeń: 

• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 



• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-

gramatycznych 

• czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę 

na akcent zdaniowy i wyrazowy, 

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy 

ortograficzne. 

  

• Stopień dobry – uczeń: 

• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy, 

• dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne. 

  

• Stopień dostateczny – uczeń: 

• rozumie proste polecenia nauczyciela, 

• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu), 

• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela, 

• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu, 

• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej 

• posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi. 

  

• Stopień dopuszczający – uczeń: 

• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty, 

• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa, 

• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, 

• jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała, 

• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego, 

• odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni 

 i interpunkcji, 

• wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym 

i czytanym. 

  

• Stopień niedostateczny – uczeń: 



• nie potrafi przekazywać informacji, 

• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela, 

• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa, 

• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej, 

• nie umie poprawnie budować prostych zdań, 

• operuje bardzo ubogim słownictwem, 

• pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 

 


