
Kryteria oceniania z języka niemieckiego  

dla klasy 6  
„Und so weiter neu 2” 

1. “Und so weiter neu 2“ – Schule?   
 

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. Nazwy przyborów szkolnych  
2. Nazwy przedmiotów szkolnych 
3. Nazwy dni tygodnia  
4. Zaimek dzierżawczy  w mianowniku i bierniku 
5. Rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym w bierniku 
6. Przeczenie  „kein, keine” w bierniku 
7. Szyk wyrazów w zdaniu – szyk prosty i przestawny 
 

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. 
 
 
 

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:   
 
 

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:  
 
 

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. 
 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1. 
 

 
 
 
 



2. “Und so weiter neu 2“ –  Essen und Trinken 
 
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. Nazwy  artykułów spożywczych 
2. Owoce i warzywa  
3. Zakupy 
4. Ceny   
5. Jednostki wagi i miary 
6. Odmiana czasowników: essen, möchten  mögen oraz trinken 
7. Szyk wyrazów z zdaniu z czasownikiem „mögen” 
8. Stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych 
9. Dokonuje  porównań 
 

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. 
 
 

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, 

- zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
- udziela prostych informacji o formach 
spędzania czasu wolnego;  
 
 

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. 
 
  

 

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

 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2. 

 
 
 
 
 
 

 



3.“Und so weiter neu 2” -  Freizeit   
 
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. Zainteresowania 
2. Formy spędzania czasu wolnego 
3. dyscypliny sportowe 
4. Gry i zabawy  
5. Czasownik zwrotny „sich interessieren” 
6. Czas Präsens do opisu form spędzania czasu (zainteresowań)  
7. Czasowniki opisujące formy spędzania czasu wolnego 
8. Koniugacja czasowników regularnych w liczbie pojedynczej; i mnogiej 
9. Koniugacja czasownika  modalnego „können” w liczbie pojedynczej i mnogiej 
10. Szyk wyrazów z zdaniu z czasownikiem „können 
10. Przeczenie „ nicht” 
 

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. 
 
  

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: 
 
 
 

 

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. 

 

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 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3. 

 
 
 
 
 
 
 



4.“Und so weiter neu 2” -  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. 
 
 

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;   
 
  

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. 
 
 

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. 
 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4. 
 
 

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,…). 


