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Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum 

służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do podstawy programowej. 

 

Przedstawiony poniżej system oceniania opiera się na następujących 

dokumentach: 

- Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (z późniejszymi zmianami), 

- Podstawa programowa przedmiotu, 

 

Przedmiotowy system oceniania 

- formułuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

ocen śródrocznych, semestralnych i rocznych, 

Formułuje kryteria oceniania bieżącego i ustalania ocen klasyfikacyjnych wg 

skali i w formach przyjętych w Gimnazjum. 

Zarówno oceny cząstkowe, jak i klasyfikacyjne wyrażone są sześciostopniową 

skalą: 

6 – celujący (cel) 

5 – bardzo dobry (bdb) 

4 – dobry (db) 

3 – dostateczny (dst) 

2 – dopuszczający (dop) 

1 – niedostateczny (ndst) 

 

Tylko oceny cząstkowe mogą być wzmocnione znakiem plus (+) lub minus (-). 

 

W zależności od zdobytych punktów za kontrolną pracę pisemną uczniowie 

otrzymują następujące oceny ( % maksymalnej ilości punktów – ocena): 

 

Skala ocen Zakres procentowy 

Stopień bardzo dobry 90 – 100% 

Stopień dobry 75 – 89% 

Stopień dostateczny 60 - 74% 



Stopień dopuszczający 40 – 59% 

Stopień niedostateczny 0-39% 

 

Powyższa skala ocen może być rozszerzona o ocenę celującą, o ile materiał 

objęty pracą kontrolną obejmuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza 

program nauczania 

 

Uczniowie posiadający informację o obniżeniu wymagań edukacyjnych 

otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 30 % maksymalnej liczby 

punktów 
 

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów 

 

Ocenie podlegać mogą następujące formy pracy i dokonania ucznia: 

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 

godzinę lekcyjną), 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca nie 

dłużej niż 15 minut),  

- wypracowanie,  

- test, 

- zadanie domowe, 

- aktywność na zajęciach, 

- odpowiedź ustna, 

- dyskusja, 

- praca w grupach, 

- praca samodzielna, 

- praca pozalekcyjna (np. konkurs, olimpiada), 
 

 

Kontrolne prace pisemne w formie sprawdzianu, kartkówki, testów 

przeprowadzane są po podsumowaniu wyznaczonego działu programowego. 

Kontrolna praca pisemna poprzedzona jest lekcją powtórzeniową. Uczniowie 

otrzymują informację o pracy kontrolnej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

W razie nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin tej pracy jest 

ponownie uzgadniany z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie. 

Sprawdziany i prace klasowe są oddawane w ciągu dwóch tygodni od czasu ich 

przeprowadzenia sprawdzone i oddane uczniom do wglądu na terenie szkoły. 

 

Nauczyciel może bez zapowiedzi sprawdzić wiadomości i umiejętności uczniów 

w formie kartkówki obejmujący materiał zawarty nie więcej niż w trzech 

ostatnich tematach zajęć edukacyjnych. 



Kartkówki powinny być sprawdzone i oddane do wglądu uczniom w ciągu 

tygodnia od daty ich przeprowadzenia. 

 

 

 

Formy i techniki kontroli osiągnięć. 

 

Ocenie podlegają różne sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i 

pisanie. 

Rozumienie tekstu słuchanego: 

- dopasowanie ilustracji do usłyszanego tekstu, 

- szeregowanie ilustracji zgodnie z treścią usłyszanego tekstu, 

- dorysowywanie elementów na ilustracji zgodnie z tekstem, 

- zadania typu prawda/fałsz, 

- teksty z lukami, 

- technika wielokrotnego wyboru, 

- dokańczanie zdań, 

- odpowiedzi na pytania. 

 

Rozumienie tekstu czytanego: 

- porządkowanie w logiczną całość fragmentów tekstu, 

- wyszukiwanie kluczowych słów, 

- odpowiedzi na pytania do tekstu, 

- technika wielokrotnego wyboru, 

- dopasowywanie pytań do odpowiedzi, 

- uzupełnianie luk w tekście. 

 

Mówienie: 

- uzupełnianie ról w dialogach, 

- tworzenie dialogu według schematu, 

- reakcje na opisaną sytuację, 

- formułowanie pytań do ilustracji, 

- formułowanie odpowiedzi na pytania, 

- tworzenie dialogów. 

 

Pisanie: 

- technika podpisywania ilustracji, 

- wprowadzanie zmian w tekście zgodnie z poleceniem, 

- dopisywanie początku/zakończenia zdań tekstu, 

- dyktando, 

- pisanie według podanego schematu. 

 



W  procesie nauczania języka niemieckiego ocenie podlegają następujące 

elementy: 

- rozumienie tekstu słuchanego, 

- rozumienie tekstu czytanego, 

- słownictwo i gramatyka, 

- pisanie, 

- mówienie, 

- realioznawstwo 

 

Ocena semestralna wyliczana jest z ocen cząstkowych, z uwzględnieniem 

aktywności na zajęciach i systematyczności. Na ocenę semestralną największy 

wpływ mają oceny ze sprawdzianów i testów. 

Ocena roczna jest średnią ocen za pierwszy i drugi semestr.  

 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

Wymagania na ocenę celującą 

- uczeń płynnie się wypowiada, bierze udział w dyskusji, swobodnie formułuje 

własne myśli, potrafi argumentować swoje opinie, 

-uczeń potrafi zdobyć szczegółowe informacje ze słuchanych tekstów i 

przekształcić je w formę pisemną lub ustną, z łatwością rozumie, co nauczyciel 

mówi na lekcji, 

- uczeń samodzielnie konstruuje pisemne wypowiedzi stosując  często 

złożone i urozmaicone struktury językowe i wykazując się znajomością 

bogatego słownictwa i frazeologii. 

- uczeń potrafi przeczytać głośno nowy tekst płynnie i z właściwą intonacją. 

- uczeń bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 

- uczeń potrafi poprawnie przekazać wiadomość, z pewnymi błędami potrafi 

zreferować temat, mówi poprawnie, można go bez trudu zrozumieć, często 

zabiera głos, popełnia drobne błędy gramatyczne i intonacyjne, które nie 

zakłócają komunikacji, 

- uczeń rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w słuchanych tekstach i przekształcić je w formę pisemną, 

z łatwością rozumie polecenia nauczyciela, 

- uczeń samodzielnie konstruuje pisemne wypowiedzi stosując dość bogate 

struktury i słownictwo, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, 

- uczeń potrafi przeczytać znany tekst płynnie, z właściwą intonacją, sprawnie 

posługuje się słownikiem dwujęzycznym, 

- uczeń posiada dość dużą wiedzę realioznawczą. 

 



Wymagania na ocenę dobrą 

 

- uczeń mówi z pewnym wahaniem i brakiem płynności, ale potrafi przekazać 

wiadomość, dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa dla wyrażania 

myśli, potrafi zabrać głos w dyskusji, czasami ma małe problemy w 

opiniowaniu, argumentowaniu i interpretowaniu, posługuje się w miarę 

poprawnym językiem, zazwyczaj można go zrozumieć, stosuje poprawnie znane 

konstrukcje składniowe, jednak trudniejsze struktury sprawiają mu pewne 

problemy, błędy w wymowie i intonacji nie zakłócają komunikacji, 

- uczeń zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć 

większość kluczowych informacji w słuchanych tekstach i z nielicznymi 

błędami przekształcić je w formę pisemna, potrafi zrozumieć polecenia 

nauczyciela, 

- uczeń na ogół potrafi skonstruować samodzielną wypowiedź pisemną 

zawierającą pełne zdania, proste struktury i słownictwo, 

- uczeń potrafi przeczytać znany tekst głośno, popełniając drobne błędy, ogólnie 

rozumie nowy tekst, szczegółowe informacje zdobywa przy wielokrotnym 

czytaniu, umie odszukać w słowniku dwujęzycznym znaczenie słów, 

- uczeń posiada podstawową wiedzę realioznawczą. 

 

Wymagania na ocenę dostateczną 

 

- uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, dysponuje ograniczonym 

zakresem słownictwa, czasem zabiera głos w rozmowie,  ale popełnia dużo 

zauważalnych błędów, używa ograniczonego zakresu struktur składniowych, 

stosuje często powtórzenia, można go zrozumieć ale z pewną trudnością, 

popełnia często błędy w wymowie i intonacji, 

- uczeń potrafi zrozumieć tylko część kluczowych informacji w słuchanych 

tekstach i ma problemy z przekształcaniem ich w formę pisemną, czasem nie 

rozumie poleceń nauczyciela, 

- uczeń próbuje napisać samodzielnie zadanie zawierające pełne zdania, proste 

struktury i słownictwo, ma problemy z napisaniem tekstu o odpowiedniej 

długości, czasem używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, 

- uczeń czyta głośno znany tekst popełniając liczne błędy, nowy tekst czyta 

powoli rozumiejąc tylko fragmenty, czasem zdobywa szczegółowe informacje z 

czytanego lub słuchanego tekstu. 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą 

 

- uczeń potrafi czasem przekazać wiadomość, ale z dużą trudnością, nie buduje 

pełnych zdań, używa pojedynczych, prostych słów, rzadko zabiera głos w 

rozmowie, nie potrafi argumentować  i interpretować, powtarza za wzorem, 

trudno go zrozumieć, popełnia bardzo często błędy w wymowie i intonacji, 



- uczeń czasem potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, 

sporadycznie wychwytuje kluczowe informacje w tekstach, nie przekształca ich 

w formę pisemną, potrzebuje pomocy, by zrozumieć polecenia nauczyciela, 

- uczeń ma trudności ze skonstruowaniem prostej wypowiedzi pisemnej, używa 

na ogół nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, 

- uczeń ma trudności w czytaniu znanych tekstów, nowy tekst czyta bardzo 

powoli bez zrozumienia, z pomocą potrafi wyszukać nieliczne szczegółowe 

informacje, korzysta z trudnością ze słownika, często potrzebuje pomocy. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie potrafi przekazać wiadomości, zna parę podstawowych słów, nie zabiera 

głosu w rozmowie, ma trudności lub nie potrafi powtórzyć za wzorem, 

- nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów, prawie nie rozumie 

poleceń nauczyciela, 

- ma trudności z napisaniem pojedynczego zdania, używa nieprawidłowej 

pisowni i interpunkcji, 

- znany tekst czyta tylko z pomocą, nie potrafi przeczytać nowego tekstu, nie 

rozumie ogólnego sensu czytanego tekstu, wychwytuje tylko pojedyncze słowa, 

- ma trudności ze zrozumieniem prostych struktur i poprawnym ich 

stosowaniem, dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa, 

najczęściej używa go nieodpowiednio do zadania. 

 

 


