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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – języka mniejszości narodowej 
 

W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć 

 

 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU 

NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA 

 

 

1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału 

obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie 

rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca 

szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to jednak 

zrobić od razu na następnej lekcji.  

 

2. Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza 

opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest 

zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data 

zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez 

nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 3 testy sprawdzające.  

 

3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech ostatnich 

lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15 minut. 

Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają. W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 do 5 

kartkówek.  

 

4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są  

w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można również 

uzyskać, gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania. 

 

5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak 

zadania uczeń otrzymuje „–”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. W 

innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to 

zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe 

realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.   

 

7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej 

nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe: 
 

Strona graficzna – maks. 3 punkty  

3 punkty – praca wykonana bardzo 

starannie 

2 punkty – praca wykonana starannie 

1 punkt – praca niestaranna 

0 punktów – niewykonanie pracy 

Prezentacja – maks. 3 punkty 

3 punkty – efektowna technika prezentacji 

2 punkty – prezentacja  poprawna 

1 punkt – prezentacja  zadawalająca 

0 punktów – prezentacja niezadawalająca 
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Proponowana skala oceny projektów: 

6 punktów – celujący  

5 punktów – bardzo dobry 

4 punkty – dobry  

3 punkty – dostateczny 

2 punkty – dopuszczający 

 

PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH 

 

Ocena:  celująca (6) –       91% - 100%  

  bardzo dobra (5) –   81% - 90% 

  dobra (4) –    65% - 80% 

  dostateczna (3) –    50% - 64% 

  dopuszczająca (2) –    33% - 49% 

  niedostateczna (2) –    poniżej 33% 

  

TREŚCI NAUCZANIA W KLASIE V 

 

1. Ja i moje otoczenie 

• rodzina: rodzice, rodzeństwo, krewni,  

• cechy charakteru i wyglądu, opis postaci 

• zawody, rodzice i ich praca 

2. Czas wolny 

• hobby, zainteresowania i umiejętności 

• formy spędzania wolnego czasu 

3. Mieszkanie - obowiązki domowe 

4. Szkoła 

• szkoła: przedmioty, przybory i czynności szkolne 

• oceny szkolne, system szkolnictwa w Niemczech 

• regulaminy szkolne, obowiązujące zakazy i nakazy w szkole, obowiązki szkolne 

5. Życie codzienne 

• posiłki, ulubione dania 

• zdrowe produkty żywnościowe, 

• zdrowy i higieniczny styl życia 

• u lekarza: dolegliwości, choroby i ich objawy 

• rodzaje lekarstw i ich zażywanie 

• ubiór - części garderoby, trendy modowe 

• w restauracji, w sklepie 

• walory naszej małej ojczyzny 

6. Podróżowanie 

• odczytywanie rozkładu jazdy 

• zakup biletu 

• wakacje i urlop, miejsca wypoczynku 

7. Środowisko naturalne 

świat zwierząt (zwierzęta domowe, egzotyczne) 

na łonie przyrody (na wsi, w lesie, na łące) 

8. Czas 

• czas zegarowy, pory dnia 

• rutyna dnia codziennego i podczas weekendu, opis dnia 
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• kalendarz (pory roku i miesiące) 

• daty i terminy, umawianie się na określoną godzinę 

• pogoda i klimat 

9. Sport i aktywność fizyczna 

• dyscypliny sportowe i sporty ekstremalne 

• sportowcy krajów niemieckiego obszaru językowego pochodzenia polskiego 

• drużyny ligi niemieckiej 

• sport i rekreacja w czasie wolnym 

• znane obiekty sportowe w Niemczech i w Polsce 

10. Uroczystości rodzinne, tradycje i święta 

• zaproszenie na urodziny, przyjęcie i prezenty urodzinowe 

• Dzień Zjednoczenia Niemiec, Dzień Niepodległości w Polsce 

• Oktoberfest – dożynki chmielne 

• Adwent i kiermasze Bożonarodzeniowe 

• Mikołaj, Boże Narodzenie, Wielkanoc 

• Trzej Królowie 

• Karnawał (Weiberfastnacht, Rosenmontag) 

11. Świat - wybrane miasta i miejsca warte zobaczenia (projekty) 

12. Sztuka, literatura i rozrywka 

• w kinie i w świecie filmu, np. baśnie braci Grimm, film Janoscha:” Oh, wie schön ist 

Panama”, 

„Good bye Lennin” 

• znani artyści i ich dzieła, np. P. Hundertwasser, P. Klee, F. Marc, Moltke, Myrtek 

• znani kompozytorzy i wykonawcy np. Beethoven, Bach, Strauss, Wagner 

• twórcy literatury i ich dzieła, np. Janosch, H. Heine, J. von Eichendorff, E. Kastner, C. 

Funke 

• rodzima i niemieckojęzyczna prasa dziecięca i młodzieżowa 

• reklama telewizyjna i radiowa 

13. Technika i nauka 

• Internet, e-mail, wyszukiwanie informacji 

• telefon, udzielanie i uzyskiwanie informacji telefonicznych , sms-y 

• radio i telewizja: programy telewizyjne i audycje radiowe 

• rodzima i niemieckojęzyczna prasa dziecięca i młodzieżowa 

14. Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych w odniesieniu do kultury rodzimej 

• kraje niemieckojęzyczne i ich stolice 

• położenie i krainy geograficzne 

• struktury administracyjne 

15. Regionalizm 

• moja „Mała ojczyzna" - położenie, geografia, struktury administracyjne, historia 

• kuchnia regionalna 

• moje miejsce w Europie 

• regionalni twórcy i ich dzieła 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

 

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.  
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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.  
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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI  

EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA  

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA  

NIEMIECKIEGO 

 

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. 
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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.  

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

W KLASIE V 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

Na ocenę dopuszczającą (2) 

 

1. rozumienie ze słuchu 

 

Uczeń: 

− rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, 

− właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim, 

− rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyka programową). 

 

 

 

 mówienie 

Uczeń: 

− zna podstawowe słownictwo do danego bloku tematycznego, 

− stara się poprawnie wymawiać poznane słownictwo, 
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 czytanie 

Uczeń: 

− przeczyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela, 

− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze 

zrozumieniem), często z pomocą nauczyciela. 

 

 pisanie 

Uczeń: 

− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom, 

− zapisuje poprawnie poznane struktury, 

− układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje z pomocą nauczyciela. 

 

Na ocenę dostateczną (3) 

 

 rozumienie ze słuchu 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często z pomocą nauczyciela, 

− układa części wywiadu w odpowiedniej kolejności zgodnie z tekstem, którego wysłucha.  

 

 mówienie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− zna więcej słów do danego bloku tematycznego, 

− poprawnie wymawia poznane słownictwo, 

− wyraża swoją opinię 

 

 czytanie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela, 

− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos,  

− stosuje zasady interpunkcji, 

− wyszukuje daną audycję w programie telewizyjnym. 

 

 pisanie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami, 

− pisze krótki tekst użytkowy z pomocą nauczyciela, 

− układa i zapisuje zdania wg schematu, zapisuje liczebniki. 
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WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Na ocenę dobrą (4) 

 

 rozumienie ze słuchu 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą nauczyciela, 

− selektywnie rozumie podany tekst. 

 

 mówienie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− ma większy zasób słownictwa, 

− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących błędów, 

− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką, 

− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia, 

− poprawnie używa w wypowiedziach formy czasownikowej  

 

 czytanie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania  

i interpunkcji, 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą nauczyciela. 

 

 pisanie 

 

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów, 

− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swoich planów wakacyjnych, planu zajęć, 

planu lekcji, 

− uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami, 

− układa dialogi z podanych zdań, 

− przyporządkowuje do siebie pary zdań, 

− zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela. 

 

 Na ocenę bardzo dobrą (5) 

 

 rozumienie ze słuchu 

 

Uczeń: 

− globalnie rozumie podany tekst, 

− prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, 

− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem, 

− rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym. 
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 mówienie 

 

Uczeń: 

− formułuje dłuższą wypowiedź, 

− logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych, 

− nie korzysta z gotowych schematów, rozwiązań, 

− w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia 

gramatyczne, 

− poprawnie formułuje wypowiedź. 

 

 czytanie 

 

Uczeń: 

− czyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela, 

− prawidłowo akcentuje wyrazy, 

− właściwie stosuje interpunkcję. 

 

 pisanie 

 

Uczeń: 

− samodzielnie opisuje obrazki, ilustracje, 

− formułuje dłuższą wypowiedź pisemną, 

− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je zapisuje, 

− samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy 

− w wypowiedziach pisemnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia 

gramatyczne,  

− samodzielnie uzupełnia dialog, 

− pisze e-mail z wykorzystaniem podanych informacji,  

− poprawnie i samodzielnie zapisuje liczebniki główne i porządkowe. 

 

Na ocenę celującą (6) 

 

Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania. 

 

 

 

 


