
Kryteria oceniania z języka niemieckiego  

dla klasy 4  
1. “Und so weiter neu 1“ – Wer bist du?   
 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4 -9). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. alfabet 
2. powitania i pożegnania 
3. przedstawianie się  
4. imiona niemieckie  
5. liczebniki główne 1-12 
6. polecenia i zdania pytające 
7. zaimki osobowe „ich” i „du”  
8. czasowniki: sein, heißen, wohnen i ich koniugacja 
9. nazwy krajów niemieckojęzycznych  
10. ważniejsze miasta i stolice.   

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 
a)  rozróżnia formy powitań i pożegnań 
z kolegami i osobami dorosłymi;  
b) przedstawia się   
c) pyta o imię rozmówcy;  
d) podaje miejsce zamieszkania, kraj i 
miasto w którym mieszka; wiek, nr tel.  
e) zna i stosuje zaimki osobowe „ich” i 
„du”;  
f) zna znaczenie czasowników: sein, 
heißen, wohnen;  
 
 

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- reaguje adekwatnie na zadawane 
pytania, reaguje na polecenia i rozumie 
instrukcje, 
- udziela podstawowych informacji o 
sobie używając bardzo podstawowych 
zwrotów,  
- korzysta z podręcznika, aby 
formułować pytania i wypowiedzi, 
- zazwyczaj stosuje poprawny styl 
wypowiedzi z nielicznymi błędami 
werbalnymi lub pisemnymi:   
 
a)  wita się i żegna z kolegami i osoba 
dorosłą;  
b) przedstawia się  
c) pyta o imię rozmówcy;  
d) podaje miejsce zamieszkania, kraj i 
miasto w którym mieszka; wiek, nr tel.  
e) pyta rozmówcę o miejsce 
zamieszkania, kraj i miasto w którym 
mieszka; wiek, nr tel.  

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
- potrafi prowadzić  dialog: zadać 
pytanie o dane osobowe;  
- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację:  
 
a) nazywa kraje niemieckojęzyczne 
i wymienia ważniejsze miasta;  
b) odróżnia j.niemiecki od innych 
europejskich języków;  
c) stosuje różne zwroty na 
powitanie i pożegnanie adekwatnie 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
- wykonuje instrukcje i polecenia, 
- przedstawia siebie i rozmówcę;   
podaje szczegóły na ich temat;  
- używając poznanych zwrotów 
szczegółowo zadaję pytania  
- stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
- samodzielnie zadaje pytania w 
celu uzyskania informacji, 
- wyczerpująco odpowiada na 
zadawane pytania, 
- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) nazywa kraje niemieckojęzyczne, 
ich stolice i ważniejsze miasta;  
b) odróżnia j.niemiecki od innych 
europejskich języków;  
c) stosuje różne zwroty na 
powitanie i pożegnanie adekwatnie 
do wieku rozmówcy;  



 d) rozpoznaje liczebniki ze słuchu i 
potrafi policzyć do 12;  
e) zna i stosuje zaimki osobowe „ich” i 
„du”;  
f) zna formę 1 i 2 osoby l.poj. 
czasowników: sein, heißen, wohnen;  
g) wykonuje swoją wizytówkę z 
imieniem wg podanego wzoru’ 
h) wyszukuje konkretnych informacji w 
krótkim tekście;  
i) rozumie sens prostej sytuacji 
komunikacyjnej;  

k) śpiewa piosenkę.  
 

do wieku rozmówcy;  
d) posługuje się liczebnikami od 0- 
12;  
e) stosuje pytania z zaimkami: 
Wer? Wo? Wie? Was?  
f) używa poprawnie form 1 i 2 
os.l.pojedyńczej czasowników: sein, 
heißen, wohnen;  
g) potrafi zredagować kartkę 
pocztową o sobie wg wzoru.  
h) wymawia poprawnie dwugłoskę 
„ie” i „ei”  

i) wykonuje niektóre prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  
 

d) posługuje się liczebnikami od 0- 
12;  
e) stosuje pytania z zaimkami: 
Wer? Wo? Wie? Was?  
f) używa poprawnie form 1 i 2 
os.l.pojedyńczej czasowników: sein, 
heißen, wohnen;  
g) potrafi zredagować kartkę 
pocztową o sobie wg wzoru.  
h) wymawia poprawnie dwugłoskę 
„ie” i „ei”  
g) wykonuje kilka prac 

projektowych i zadań dodatkowych 
 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1. 
 
 

2. “Und so weiter neu 1“ –  Mein Hobby  
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 108 – 
121). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Dyscypliny sportowe 
2. Formy spędzania czasu wolnego 
3. Zainteresowania 
4. Gry i zabawy  
5. Sprzęt sportowy 
6. Czas Präsens do opisu form spędzania czasu (zainteresowań)  
7. Czasowniki opisujące formy spędzania czasu wolnego 
8. Koniugacja czasowników regularnych w liczbie pojedynczej;  

9. Zaimki „er” i „sie”;  
10. Przeczenie „ nicht” 
11. Zdania pytające poprzez inwersję;  

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń:  
Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu trudność. 

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- w prostych zdaniach opisuje ulubione 
dyscypliny sportowe, sprzęt i miejsca potrzebne 

do ich uprawiania, 
- używając prostych zdań opisuje swój styl życia, 

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
- szczegółowo opisuje ulubione 
dyscypliny sportowe 
- udziela szczegółowych informacji 
na temat form spędzania wolnego 



Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 
a) nazywa niektóre poznane czynności, 
określające formy spędzania czasu 
wolnego i ulubione dyscypliny 
sportowe;  
b) zna znaczenie nowo poznanych 
czasowników;  

c) wymienia kilka  gier i zabaw  
d) potrafi odmienić czasownik w czasie 
Präsens przez „ich” i „du”; próbuje  
ułożyć proste zdanie, wyrażające 
ulubioną forme spędzania czasu 
wolnego; co lubi robić? 
 

- zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
- udziela prostych informacji o formach 
spędzania czasu wolnego;  
 
a) nazywa część  poznanych czynności, 
określających formy spędzania czasu 
wolnego i ulubione dyscypliny 
sportowe;  
b) wymienia cześć gier i zabaw  
c) używając prostych zdań wyraża 

upodobania: co lubi/nie lubi robić?;  
d) potrafi odpowiedzieć na pytanie 
poprzez inwersję twierdząco i z 
zastosowaniem przeczenia: „nicht”; 
e) korzystając z podręcznika i używając 
bardzo prostego słownictwa opisuje 
zainteresowania stosując czas 
teraźniejszy Präsens;  
- zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
– udziela prostych informacji o swoich 
zainteresowaniach.  
 

- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) nazywa większość poznanych 
czynności, określających formy 
spędzania czasu wolnego i ulubione 

dyscypliny sportowe;  
b) nazywa większość gier i zabaw;  
c) samodzielnie nazywa czynności, 
które chętnie/ niechętnie wykonuje 
w czasie wolny; wyraża własne 
upodobania;  
d) stosuje poprawny szyk wyrazów 
w zdaniu oznajmującym i 
pytającym;   
e) potrafi zadać pytanie poprzez 
inwersję  i udzielić odpowiedzi 
twierdzącej i przeczącej  z 
zastosowaniem: „nicht”.  
f) Śpiewa piosenkę wymawiając 
poprawnie poszczególne wyrazy:   
g) wykonuje niektóre prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  
 

czasu i zainteresowań;  
- swobodnie i szczegółowo 
opowiada o swoich upodobaniach;  
- swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę- dialogi nt. hobby;  
- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) nazywa wszystkie poznane 
czynności, określające  form 
spędzania czasu wolnego i ulubione 

dyscypliny sportowe;  
b) nazywa większość gier i zabaw;  
c) samodzielnie nazywa czynności, 
które chętnie/ niechętnie wykonuje 
w czasie wolny; wyraża własne 
upodobania;  
d) stosuje poprawny szyk wyrazów 
w zdaniu oznajmującym i 
pytającym;   
e) potrafi zadać pytanie poprzez 
inwersję  i udzielić odpowiedzi 
twierdzącej i przeczącej  z 
zastosowaniem: „nicht”.  
f) Śpiewa piosenkę wymawiając 
poprawnie poszczególne wyrazy:   
g) wykonuje kilka prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2. 
 

3.“Und so weiter neu 1” -  Familie   
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 10 - 23). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 



 1. Członkowie rodziny 
2. Stopnie pokrewieństwa  
3. Zawody- forma męska i żeńska 
4. Dane personalne 
5. Znajomi i przyjaciele 
6. Dopełniacz imion własnych  
7. Zaimki dzierżawcze: mein, dein;  
8. Zoniugacja czasowników regularnych w l. mnogiej;  
9. Zaimki osobowe w l. mnogiej;  

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Częściowo 

poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 
a) nazywa członków rodziny,  
b) nazywa niektóre poznane zawody 
żeńskie  i męskie; 
c) mówi, kim jest z zawodu;  
d) potrafi odmienić czasownik „sein” w 
l.pojedyńczej oraz niektóre czasowniki 
regularne w liczbie pojedynczej i 
mnogiej;  

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

- przedstawia siebie i inne osoby, 
opisuje ludzi używając prostych 
struktur, 
- wzorując się na podręczniku używa 
bardzo podstawowych słów opisujących 
rodzinę i pokrewieństwa;  
- zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów: 
 
a) wymienia większość członków swojej 
rodziny i określa pokrewieństwo;  
b) nazywa większość poznanych 
zawodów żeńskich i męskich; 
c) mówi, kim jest z zawodu;  
d) udziela odpowiedzi na pytanie:  
    „Was bist du von Beruf?“; 
e) wypełnia formularz swoimi danymi;  
f) używa poprawnie zaimka 
dzierżawczego „mein” i „dein”  
g) odmienia czasowniki regularne w  
liczbie pojedynczej i mnogiej oraz 
czasownik „sein” w l. pojedyńczej;  
h) Śpiewa piosenkę;  
i) rozumie sens prostej sytuacji 
komunikacyjnej;  
 
 
 

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) wymienia  członków swojej 
rodzin, podając imię i stopień 
pokrewieństwa;  
b) nazywa większość poznanych 
zawodów żeńskich i męskich; 
c) mówi, kim jest z zawodu;  
d) pyta koleżankę/ kolegę o zawód:  
    „Was bist du von Beruf?“ i    
  podtrzymuje konwersację/ dialog; 
e) opowiada o zainteresowaniach 
członków rodziny; stosuje 
czasowniki regularne w 
odpowiedniej formie;  
f) śpiewa piosenkę poprawnie 
wymawiając poszczególne wyrazy;  
g) rozumie selektywnie krótki tekst 
do czytania;  
i) wykonuje niektóre prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  
 
 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,  

- szczegółowo przedstawia siebie i 
inne osoby ze swojego otoczenia, 
podaje szczegóły na ich temat, 
- swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, 
- używa różnorodnych zwrotów 
grzecznościowych, 
- stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
- wyczerpująco odpowiada na 
pytania, 
- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) wymienia  członków swojej 
rodzin, podając imię i stopień 
pokrewieństwa; swobodnie 
opowiada o rodzinie   
b) nazywa większość poznanych 
zawodów żeńskich i męskich; 
c) mówi, kim jest z zawodu;  
d) pyta koleżankę/ kolegę o zawód:  
    „Was bist du von Beruf?“ oraz 
inne osoby: „Was ist er/sie  von 
Beruf?“ i prowadzi  dialogi; 
e) opowiada o zainteresowaniach 
swoich i członków rodziny; stosuje 
czasowniki regularne w 
odpowiedniej formie;  
f) używa poprawnie zaimka 
dzierżawczego „mein”/ „meine”  i 
„dein”/ „deine”;   
g) poprawnie używa zaimka 
osobowego w liczbie mnogiej;  
h) śpiewa piosenkę bezbłędnie 
wymawiając poszczególne wyrazy;  
i) rozumie selektywnie dłuższy tekst 
do czytania; 
j) wykonuje kilka prac projektowych 
i zadań dodatkowych 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3. 
 



 

4.“Und so weiter neu 1” -  Haustiere   
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. Uczeń w 
niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. Częściowo poprawnie 
stosuje poznane struktury gramatyczne 
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. W większości 
poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 24 - 37). 
Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

  
1. Zwierzęta domowe 
2. Kolory 
3. Rodzajnik nieokreślony i określony w mianowniku i bierniku; 
4. Przeczenie „kein”/ „keine” w mianowniku i bierniku; 
5. Przymiotnik w funkcji orzecznika  
6. Koniugacja czasownika „haben” w liczbie pojedynczej i mnogiej 
7. Pytania poprzez inwersję z czasownikiem „haben”;  
 



UMIEJĘTNOŚCI 
 
 
 

Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. 
Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

a) Wymienia nazwy większości  
poznanych zwierząt domowych starając 
się użyć rodzajnik określony (der, die, 
das) lub nieokreślony (ein, eine, ein);  
b) rozpoznaje ze słuchu nazwy 
większości poznanych zwierząt i 
kolorów;  
c) odszukuje w ogłoszeniach prasowych  
nzawy zwierząt; 
d) określa kolory;  
e) zna rodzajniki określone i 
nieokreślone w mianowniku i rozumie 
ich znaczenie;  
f) rozumie znaczenie słowa „kein” i wie 
w jakich okolicznościach się go stosuje;  
g) zna  
 

Uczeń:  
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- w prostych zdaniach udziela 
informacji na temat zagadnień 
związanych z dzikimi i domowymi 
zwierzętami i ich zwyczajami, 
- w prostych zdaniach udziela 
informacji na temat spędzania czasu 
wolnego, 
- opisuje swoje ulubione zwierzę 
używając bardzo prostych zwrotów, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) Wymienia nazwy większości 
poznanych zwierząt domowych wraz z 
rodzajnikiem określonym (der, die, 
das)  i nieokreślonym (ein, eine, ein);  
b) rozpoznaje ze słuchu nazwy 
większości poznanych zwierząt i 
kolorów;  
c) opisuje poprawnie swoje zwierzątko 
domowe;  
c) odszukuje w ogłoszeniach prasowych  
nazwy zwierząt i ich cechy;  
d) określa kolory;  
e) zna rodzajniki określone i 
nieokreślone w mianowniku i rozumie 
ich znaczenie;  
f) używa przeczenia „kein” i „keine” w 
mianowniku;  
g) zna odmianę „haben” w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej;   
h) rozumie sens piosenki i znaczenie 
większości słów;  

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) Wymienia nazwy większości 
poznanych zwierząt domowych 
wraz z rodzajnikiem określonym 
(der, die, das)  i nieokreślonym 
(ein, eine, ein);  
b) rozpoznaje ze słuchu nazwy 
większości poznanych zwierząt i 
kolorów;  
c) opisuje poprawnie swoje 
zwierzątko domowe;  
c) odszukuje w ogłoszeniach 
prasowych  nazwy zwierząt, ich 
znaki szczególne- cechy i potrafi w 
skrócie streścić; 
d) określa kolory;  
e) zna rodzajniki określone i 
nieokreślone w mianowniku oraz 
bierniku i rozumie sens ich 
zastosowania;  
f) używa przeczenia „kein” i „keine” 
w mianowniku i bierniku;  
g) zna odmianę „haben” w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej;   
h) rozumie sens piosenki i 
znaczenie większości słów; 
i) wykonuje niektóre prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  
 

Uczeń:  
-poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
- udziela szczegółowych informacji 
na temat zwierząt domowych;  
- swobodnie i szczegółowo opisuje 
swoje ulubione zwierzę lub 
wymarzone, 
- wyraża upodobania, opinie, 
uczucia i emocje stosując właściwe 
zwroty i podając uzasadnienia 
zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 
wypowiedzi;  
 
a) Wymienia nazwy wszystkich 
poznanych zwierząt domowych wraz 
z rodzajnikiem określonym (der, 
die, das)  i nieokreślonym (ein, 
eine, ein);  
b) rozpoznaje ze słuchu nazwy 
większości poznanych zwierząt i 
kolorów;  
c) opisuje bezbłędnie i szczegółowo 
swoje zwierzątko domowe (wygląd, 
wiek, cechy szczególne)  i wyraża 
swoją opinię o nim;  
c) odszukuje w ogłoszeniach 
prasowych  nazwy zwierząt, ich 
znaki szczególne- cechy i potrafi w 
szczegółowo streścić; 
d) określa kolory;   
e) zna rodzajniki określone i 
nieokreślone w mianowniku oraz 
bierniku i rozumie sens ich 
zastosowania;  
f) bezbłędnie potrafi zastosować 
przeczenie „kein” i „keine” w 
mianowniku i bierniku;  
g) bezbłędnie stosuje czasownik 
„haben” w zdaniach prostych i 
pytających  liczbie pojedyńczej i 
mnogiej;  
h) wykonuje kilka prac 
projektowych i zadań dodatkowych 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4. 
 

5.“Und so weiter neu 1” -  Mein Zimmer 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 



WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 38 - 51). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Meble 

2. Wyposażenie domu/ gadżety 
3. Mój pokój  
4. Opis mebli – przymiotnik jako orzecznik (kolory i cechy szczególne) 
5. Liczba mnoga rzeczowników  
6. Liczebniki główne od 13- 100  
7. Ceny mebli i wyposażenia 
8. kKoniugacja czasownika „sein” w l.mnogiej 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń:  
-rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy.  
- Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
- Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 
a) zna nazwy kilku  mebli,  
znajdujących się w pokoju;  
b) rozumie konieczność użycia 
rodzajnika określonego;  
c) zna znaczenie przymiotników 
opisujących meble- przymiotnik jako 
orzecznik;   
d) zna kilka liczebników od 13- 100 – 
rozumie ze słuchu i czyta; jednak może 
mieć trudności z napisaniem;   
e) zna znaczenie czasownika „sein” , 
jednak może mieć trudności z użyciem 
właściwej formy w zdaniu w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej;  
 
 

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- w prostych zdaniach opisuje meble i 
wyposażenie w swoim pokoju;  
- wzorując się na katalogu mebli w 
podręczniku opowiada/ opisuje ofertę 
sklepu (cenę, wygląd przedmiotów, 
ilość)   
- zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) zna nazwy większości mebli,  
znajdujących się w pokoju;  
b) stosuje rodzajnik określony w liczbie 
pojedynczej i mnogiej;  
c) stosuje przymiotnik w roli 
orzecznika- opis mebli;   
d) tworzy większość liczebników od 13- 
100;  
e) podaje nazwę i numer ulicy oraz 
numer domu;  
f) zna odmianę „sein” w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej;  
g) globalnie rozumie tekst piosenki i 
śpiewa;  
h) rozumie sens prostej sytuacji 
komunikacyjnej;  

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) zna nazwy większości mebli,  
znajdujących się w pokoju;  
b) stosuje rodzajnik określonyi 
nieokreślony w liczbie pojedynczej i 
mnogiej;  
c) stosuje liczbę mnoga większości 
poznanych rzeczowników;  
c) stosuje przymiotnik w roli 
orzecznika- opis mebli;   
d) tworzy wszystki liczebniki  od 
13- 100;  
e) podaje nazwę i numer ulicy oraz 
numer domu;  
f) zna odmianę „sein” w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej i potrafi 
poprawnie użyć w zdaniu;  
g) selektywnie  rozumie tekst 
piosenki i śpiewa;  
h) rozumie sens prostej sytuacji 
komunikacyjnej; 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
- szczegółowo opisuje przedmioty- 
meble w pokoju stosując poznane 
słownictwo;  
- opisuje swoje upodobania, 
- stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym bardzo 
dobrą komunikację. 
 
a) zna bezbłędnie nazwy wszystkich 
mebli,  znajdujących się w pokoju;  
b) opisuje swój wymarzony pokój 
b) stosuje rodzajnik określony i 
nieokreślony w liczbie pojedynczej i 
mnogiej w mianowniku i bierniku; 
c) stosuje poprawnie liczbę mnoga 
większości poznanych 
rzeczowników;  
b) stosuje rodzajnik określony i 
nieokreślony w liczbie pojedynczej i 
mnogiej;  
c) stosuje przymiotnik w roli 
orzecznika- opis mebli;   
d) tworzy wszystkie liczebniki  od 
13- 100 i poprawnie zapisuje;   
e) podaje nazwę i numer ulicy oraz 
numer domu;  
f) zna odmianę „sein” w liczbie 
pojedyńczej i mnogiej i potrafi 
poprawnie użyć w zdaniu;  



i) wykonuje niektóre prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  
 

g) selektywnie  rozumie tekst 
piosenki i śpiewa;  
h) rozumie sens większości sytuacji 
komunikacyjnych; 
h) wykonuje kilka prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5. 
 

6.“Und so weiter neu 1” -  Kontakte  
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 52 - 65). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Korespondencja (adresowanie kopert)  
2. Dokładne podawanie adresu: nazwa ulicy, nr domu, kod pocztowy  
3. Forma grzecznościowa „Sie” 
4.  spożywcze  
5. Napoje  
6. Czasownik „möchten” w liczbie pojedynczej i mnogiej;   
7. Utrwalenie liczebników od 0- 100;   

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń:  
-rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy.  
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
- z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 
a) zna formy grzecznościowe;  
pyta osobę dorosłą o nazwisko i adres 
zamieszkania; 
b) określa  adres zamieszkania, nr 
domu i telefonu, używając bardzo 
prostych konstrukcji;  
c) nazywa niektóre artykuły spożywcze 

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- w prostych zdaniach pyta i udziela 
prostych informacji o osobach 
dorosłych, stosując formę 
grzecznościową;   
- wzorując się na podręczniku prowadzi 
dialogi w parach, używając prostych 
konstrukcji, 
- zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 
a) pyta osobę dorosłą o nazwisko i 
adres zamieszkania; potrafi prowadzić 
dialog z osoba dorosłą, stosując formy 
grzecznościowe;  
b) określa  adres zamieszkania, nr 
domu i telefonu, używając bardzo 

Uczeń:  
- rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  
- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) pyta osobę dorosłą o nazwisko i 
adres zamieszkania; potrafi 
prowadzić dialog z osoba dorosłą, 
stosując formy grzecznościowe;  
b) określa  adres zamieszkania, nr 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
- wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 
- samodzielnie, szczegółowo i 
swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, wyraża opinie na temat 
różnych ludzi, 
- używając poznanego słownictwa 
pyta i udziela szczegółowych 

informacji o innych osobach;  
- używając bogatego słownictwa 
wyraża opinie, uczucia i emocje, 
- stosuje bogaty styl wypowiedzi, 
- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) pyta osobę dorosłą o nazwisko i 
adres zamieszkania; potrafi 



i napoje; stara się wyrazić chęć 
zjedzenia i napicia się czegoś/ 
posiadania czegoś;  
d) wypełnia tabelkę z informacjami o 
sobie i swojej rodzinie;  
e) odmienia czasownik „möchten” w 
liczbie pojedynczej i mnogiej;  
f) stosuje szyk prosty w zdaniu 
oznajmującym i zna szyk w zdaniu 
pytającym;  
 

prostych konstrukcji;  
c) nazywa niektóre artykuły spożywcze 
i napoje; wyraża chęć zjedzenia i 
napicia się czegoś/ posiadania czegoś;  
d) wypełnia tabelkę z informacjami o 
sobie i swojej rodzinie;  
e) odmienia czasownik „möchten” w 
liczbie pojedynczej i mnogiej;  
f) stosuje szyk prosty w zdaniu 
oznajmującym i zna szyk w zdaniu 
pytającym;  
 

domu i telefonu, kod pocztowy, kraj 
pochodzenia; używają poprawnych 
konstrukcji;  
c) potrafi zaadresować kopertę i 
poprawnie zredagować list o sobie i 
swojej rodzinie;   
d) nazywa większość poznanych  
artykułów spożywczych i napojów; 
wyraża chęć zjedzenia i napicia się 
czegoś/ posiadania czegoś;  
e) wypełnia tabelkę z informacjami 
o sobie i swojej rodzinie;  

f) odmienia poprawnie czasownik 
„möchten” w liczbie pojedynczej i 
mnogiej; potrafi zastosować w 
odpowiedniej formie w zdaniu;   
g) stosuje szyk prosty w zdaniu 
oznajmującym i zna szyk w zdaniu 
pytającym; 
h) selektywnie rozumie krótki list 
i) wykonuje niektóre prace 
projektowe i zadania dodatkowe;   
 

prowadzić dialog z osoba dorosłą, 
stosując bezbłędnie formy 
grzecznościowe-  prowadzi wywiad 
z osobą dorosłą;  
b) określa dokładny adres 
zamieszkania, nr domu i telefonu, 
kod pocztowy, kraj pochodzenia; 
używając poprawnych konstrukcji; 
c) potrafi samodzielnie i bezbłędnie 
zaadresować kopertę oraz 
zredagować list o sobie i swojej 
rodzinie;   

d) nazywa większość artykułów 
spożywczych i napojów; wyraża 
bezbłędnie chęć zjedzenia i napicia 
się czegoś/ posiadania czegoś; 
proponuje koleżance/ koledze coś 
do zjedzenia/ picie;  
e) wyraża żal „Tut mir leid”   
d) wypełnia tabelkę z informacjami 
o sobie i swojej rodzinie;  
f) używa bezbłędnie form 
czasownika „möchten” w liczbie 
pojedynczej i mnogiej f) stosuje 
szyk prosty w zdaniu oznajmującym 
i zna szyk w zdaniu pytającym;  
g) wykonuje kilka prac 
projektowych i zadań dodatkowych 
h) wybiera najlepsze ze swoich prac 
projektowych, testów i zadań 
domowych do portfolio;  
i) selektywnie rozumie krótki list;   

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 
 

7.“Und so weiter neu 1” -  Feste und Feiertage 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 66 - 79). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Zwyczaje świąteczne: Boże Narodzenie i Wielkanoc 
2. Życzenia świąteczne  
3. Kolędy i pastorałki  



UMIEJĘTNOŚCI Uczeń:  
-rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy.  
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
- z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 
a) wykonuje z papieru ozdobę 
świąteczną;  
b) wzorując się na podręczniku / 
materiałach potrafi napisać/ złożyć 
życzenia świąteczne;  
c) rozumie ogólnie sens słów kolędy;  
d) próbuje zaśpiewać kolędę/pastorałkę 

Uczeń: 
- częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
- w prostych zdaniach, wzorując się na 
podręczniku redaguje zoczeni 
świąteczne;  
- wykonuje ozdoby choinkowe;  
- poznaje zwyczaje świąteczne i śpiewa 
kolędy oraz pastorałki;   
 
a) wykonuje z papieru ozdobę 
świąteczną;  

b) składa życzenia świąteczne/ 
redaguje życzenia;  
c) rozumie ogólnie sens słów kolędy;  
d) śpiewa poprawnie 
kolędę/pastorałkę;  

Uczeń:  
-rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
- w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
- wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  

- zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 
 
a) pisze życzenia świąteczne/ 
składa koleżance /koledze życzenia 
świąteczne;  
b) zna symbole wielkanocne;  
c) śpiewa poprawnie kolędę i 
pastorałkę  
d)rozumie sens słów kolędy 
(rozumienie selektywne);  
 
 

Uczeń: 
- poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie (selektywne);  
- wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 
- przekazuje wyczerpująco, 
samodzielnie i szczegółowo 
informacje na temat zwyczajów i 
obyczajów świątecznych;  
samodzielnie i szczegółowo opisuje 
swoje umiejętności, 
- stosuje właściwy styl wypowiedzi, 

- zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
a) pisze życzenia świąteczne/ 
składa koleżance /koledze życzenia 
świąteczne;  
b) zna symbole wielkanocne;  
c) śpiewa poprawnie kolędę i 
pastorałkę  
d)rozumie sens słów kolędy 
(rozumienie selektywne);  
e) wykonuje projekty edukacyjne 
świąteczne;  
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

         posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i ze zrealizowanego programu nauczania 

         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

         biegle posługuje się posiadaną wiedzą 

         osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego 

         bez problemu wykonuje zadania o dużym stopniu trudności 

         jest aktywny na zajęciach 

         wykonuje zadania dodatkowe  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o 

elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

Realizacja tematów jest uzależniona od: tempa pracy klasy, ilości przeprowadzonych jednostek lekcyjnych w danym półroczu, realizacji programu wychowawczego danej klasy (wycieczki, 
wyjścia,…). 
 
 
 

 


