
Przedmiotowy Zasady Oceniania z języka niemieckiego w 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego 

w Stąporkowie 

     Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą 

cztery sprawności językowe: 

 rozumienie ze słuchu 
 mówienie 
 czytanie ze zrozumieniem 
 pisanie 

 
      Dla każdego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) dużą rolę odgrywa ocena 

końcowa (śródroczna i końcowo-roczna), przy czym ocena roczna uwzględnia oceny za 

pierwszy i drugi semestr. Każdy uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego i 

sprawdzającego zgodnie ze statutem szkoły.  

Umiejętności językowe uczniów będą sprawdzane za pomocą następujących form: 

 prace klasowe 

 sprawności językowe 

 sprawdziany (kartkówki) 

 odpowiedzi ustne 

 prace domowe i prace długoterminowe 

 aktywność 

Dodatkowo ocenia się inne formy aktywności ucznia, np. udział w konkursach 

językowych, wykonywanie pomocy dydaktycznych. 

Formy aktywności Częstotliwość w semestrze 

Prace klasowe co najmniej 1 

Sprawności językowe co najmniej 2 

Sprawdziany (kartkówki) co najmniej 2 

Odpowiedzi ustne co najmniej 1 

Prace domowe + prace długoterminowe co najmniej 1 

Aktywność na lekcji co najmniej 1 

Prace dodatkowe na bieżąco 

Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną. Każda ocena, którą otrzyma uczeń ma 

określoną wagę. O ocenie tej decydują: 

- oceny z samodzielnej pracy ucznia – prace pisemne, odpowiedzi ustne. 

- oceny wspomagające (aktywność na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe, prace 

projektowe, zeszyty przedmiotowe). 



 

 
Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  
 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
30% - 50% - dopuszczający  
51% - 74% - dostateczny  
75% - 90% - dobry  
91% - 100% - bardzo dobry  
100% i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 
 

Dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria 

oceny zgodnie z zaleceniami poradni. 

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
20% - 39% - dopuszczający  
40% - 54% - dostateczny  
55% - 70% - dobry  
71% - 89% - bardzo dobry  
90% - 100% - celujący  
 

OCENA  ŚRÓDROCZNA  I  ROCZNA  JEST  ŚREDNIĄ  WAŻONĄ. 

Formy aktywności Waga Kolor zapisu 
w dzienniku 

1. Praca na lekcji, praca w grupach 1 niebieski 

2. Aktywność na lekcji/lub jej brak/ 1 niebieski 

3. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 

4.Osiągnięcia w konkursach (etap szkolny) 2 czarny 

5. Zadania domowe 2 czarny 

6. Wykonanie pomocy dydaktycznych, praca  
  na rzecz szkoły w ramach przedmiotu 

2 czarny 

7. Recytacja lub ustna wypowiedź na dowolny temat 2 czarny 

8. Słuchanie 2 czarny 

9. Czytanie 2 czarny 

10. Kartkówka 3 zielony 

11. Dodatkowa praca samodzielna (wypracowanie) 3 zielony 

12. Osiągnięcia w konkursach (etap rejonowy) 3 zielony 

13. Realizacja i prezentacja projektu 3 zielony 

14. Odpowiedź ustna 3 zielony 

15. Dyktando 3 zielony 



16. Praca klasowa 4 czerwony 

17. Test z całego działu 4 czerwony 

18. Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki) 4 czerwony 

19. Dodatkowa praca samodzielna (wypracowanie) 4 czerwony 
 

Szczegółowe kryteria oceniania  

 

A. Rozumienie tekstu słuchanego 

Ocena celująca 

Uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury 

leksykalno-gramatyczne.  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

• bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i 

zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne  

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje  

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach i komunikatach  

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

nie reaguje.  

 

Ocena dobra 

Uczeń:  

• w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne 

osoby i zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne  

• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje  

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach  

• rozumie instrukcje nauczyciela w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.  

 



Ocena dostateczna  

Uczeń:  

• rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne 

osoby, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne  

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie 

prawidłowo na nie reaguje  

• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach i 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, zawierających słownictwo i 

struktury gramatyczne ujęte w programie nauczania  

• rozumie ogólny sens tylko niektórych wypowiedzi oraz często reaguje na nie 

nieprawidłowo  

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach, dialogach i komunikatach  

• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela w języku niemieckim oraz nie 

zawsze prawidłowo na nie reaguje.  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń :  

• nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku 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 wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach  

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim.  

 

 



B. Mówienie 

Ocena celująca  

Uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania 

(zakres 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 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 programie nauczania 

oraz formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania  

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę 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 zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych 

struktur gramatycznych 

• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz 

formułować opisy ustne  

• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji, 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, jednak nie 

zawsze poprawnych  

• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy 

leksykalne i gramatyczne  

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania  

• potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej 

utrzymaniem i zakończeniem  

• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy 

językowe  

• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do 

sytuacji  

• 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 zdanie na dany 

temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe  

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania  

• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma 

problemy z jej utrzymaniem i zakończeniem  

• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami  

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do sytuacji  



• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi  

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

ubogiego zasobu leksykalno-gramatycznego  

• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi ujętych w programie nauczania  

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

• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, 

uwzględnionych w programie nauczania  

• tworzy wypowiedzi, które nie zawierają wymaganej liczby niezbędnych informacji  

• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do 

sytuacji  

• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.  

 

 

C. Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Ocena celująca 

Uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

• bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo- 

skutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury 

gramatyczno-leksykalne wykraczające poza program nauczania.  

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń:  

• bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne  

• bez trudu potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora  

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.  

 



Ocena dobra 

Uczeń:  

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych 

• potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora  

• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  

 

Ocena dostateczna 

Uczeń:  

• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych  

• przeważnie potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora  

• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• rozumie nieliczne proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne  

• ma problemy z określeniem głównej myśli tekstu/wypowiedzi, jej kontekstu i intencji 

autora  

• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

• nie rozumie prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych  

• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.  

 

D. Pisanie 

Ocena celująca 

Uczeń:  

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

• tworzy wypowiedzi pisemne wykraczające poza zakresy ujęte w programie nauczania: 

leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie 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, przewidziane w programie nauczania, stosując 

urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi  

• potrafi przedstawiać rozbudowane 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 przewidziane w programie nauczania, 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 niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie 

jakości wypowiedzi pisemnej.  

 

Ocena dostateczna 

Uczeń:  

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

zapisie poznanych słów i wyrażeń  

• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując proste 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi  

• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, ale 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.  

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 

oraz 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, 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 odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia  

• nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych  

• jego wypowiedzi nie zawierają informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści  

• nie potrafi budować prostych zdań  

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym  

• nieodpowiednio dobiera słownictwo  

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne 

 

 

 



 
 
1. Testy są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej dwa testy  
    (sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału). Jeżeli z przyczyn losowych,   
    uczeń nie może napisać testu z całą klasą,  ma obowiązek zaliczenia go w terminie   
    uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym, niż dwa tygodnie od  
    momentu powrotu do szkoły.  

 
2. Uczeń może poprawić prace klasową, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę     

  dostateczną lub niższą. Uczeń może ją poprawić jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania   

   tej oceny. 

 

3. Nie uwzględnia się, nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów.  
 
4. Kartkówki obejmują treść trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być one zapowiadane i nie   
    przewiduje się ich poprawy.  
 
5. Wypowiedzi ustne (przynajmniej jedna w semestrze oceniająca znajomość wiedzy   
    gramatycznej i leksykalnej z przedmiotu). 
 
6. Uczeń ma prawo do dwóch zgłoszeń nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie   
    zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć.  
 
7. Aktywność ucznia na lekcji (udział w dyskusji, poprawne reagowanie na polecenia, szybkie  
    i poprawne wykonywanie zadań), może być premiowane „plusem” (+). Otrzymanie trzech  
    plusów równe jest ocenie bardzo dobrej, a pięciu – ocenie celującej. Brak zaangażowania  
    w zajęciach na lekcji, brak reakcji na polecenie może być odnotowane za pomocą „minusa”  
   (-). Trzy minusy równe są ocenie niedostatecznej.  
 
8. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje zeszyt, podręcznik i książkę ćwiczeń, które są  
    niezbędne, aby brać udział w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń nie  
    stosujący się do tego obowiązku, będzie karany ocenami niedostatecznymi. Brakujące  
    lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach może zostać  
    zobowiązany do przepisania całego zeszytu. 
 
9. W przypadku oceniania uczniów brane są pod uwagę możliwości intelektualne uczniów        
    oraz opinie z poradni PP (w przypadku uczniów z opinią nauczyciel bierze pod uwagę    
    zalecenia poradni oraz dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych uczniów).  
 

  

                                                                                                                           n-l  języka niemieckiego 

                                                                                                                                    Anna Łukaszczyk 


