
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

OCENA CELUJĄCA 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 

aktywności 

 uczeń w pełni rozumie 

wszystkie polecenia i 

wypowiedzi nauczyciela 

formułowane w języku 

niemieckim i poprawnie na 

nie reaguje, 

 rozumie teksty słuchane i 

pisane, których słownictwo 

i struktury gramatyczne 

wykraczają poza program 

nauczania. 

 na bazie wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

określa jego główną myśl.  

 sprawnie wyszukuje 

szczegółowe informacje, 

określa intencje autora 

tekstu, kontekst wypowiedzi 

oraz rozróżnia formalny i 

nieformalny styl 

 uczeń tworzy 

wypowiedzi 

zawierające 

bogate 

słownictwo i 

zróżnicowane 

struktury 

gramatyczne, 

wykraczające 

poza materiał 

nauczania,  

  nie popełnia 

błędów, które 

zakłócają 

komunikację, 

 swobodnie 

reaguje w 

określonych 

sytuacjach: 

dokładnie opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i 

 uczeń bez żadnych 

trudności redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, 

takie jak 

wiadomość. opis, 

notatka, 

pocztówka, e-mail. 

stosując środki 

wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz precyzyjnie 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

pełny przekaz 

informacji, 

  swobodnie 

reaguje w formie 

pisemnej w 

określonych 

 uczeń 

bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania oraz 

wykraczające 

poza program 

  stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i 

pisemnych 

bogaty zasób 

słów 

wykraczający 

poza materiał 

nauczania 

 uczeń posiadł wiedzę I 

umiejętności wykraczające 

poza program nauczania w 

danej klasie,  

 jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny oraz odrabia 

wszystkie zadania domowe. 

  z prac klasowych uzyskuje 

96%-100% punktów i 

rozwiązuje dodatkowe 

zadania na ocenę celującą,  

 uzyskał większość ocen 

cząstkowych celujących i 

bardzo dobrych.  

  dokonuje samooceny i 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad 

językiem (np. korzystanie ze 

słownika. poprawianie 

błędów, notatki), 



wypowiedzi. czynności. 

 swobodnie 

opowiada o 

wydarzeniach 

życia 

codziennego, 

 szczegółowo 

przedstawia fakty 

z teraźniejszości, 

 dokładnie opisuje 

swoje 

upodobania, 

wyraża swoje 

opinie i uczucia. 

 przedstawia 

intencje i plany 

na przyszłość, 

stosując formalny 

lub nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji 

 wypowiedzi są 

płynne,  

  wypowiedzi są 

całkowicie 

poprawne 

sytuacjach: opisuje 

ludzi, przedmioty. 

miejsca i 

czynności, 

opowiada o 

wydarzeniach z 

Życia 

codziennego, 

 przedstawia fakty z 

teraźniejszości, 

opisuje swoje 

upodobania. 

wyraża swoje 

opinie i uczucia, 

 przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość, stosując 

formalny lub 

nieformalny styl 

wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji.  

  wypowiedzi 

pisemne są 

zgodne z 

tematem, bogate 

pod względem 

treści, spójne i 

logiczne.  

  współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych, 

 stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu. 

 rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane 

słowa i zwroty) oraz strategie 

kompensacyjne (np. opis, 

zastąpienie innym wyrazem) 

w wypadku, gdy nie zna lub 

nie pamięta jakiegoś wyrazu.  

  ma świadomość językową 

(np. podobieństw i różnic 

między językami),  

 

 



OCENA BARDZO DOBRA 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 

aktywności 

 uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela formułowane w 

języku niemieckim i 

poprawnie na nie reaguje, 

 rozumie teksty słuchane i 

pisane w mniej więcej 90%, 

 na bazie wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu określa 

jego główną myśl, 

 wyszukuje szczegółowe 

informacje, określa intencje 

autora tekstu, określa 

kontekst wypowiedzi oraz 

rozróżnia formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi. 

 uczeń 

wypowiada się 

swobodnie, 

stosując bogaty 

zasób słów i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, 

 bardzo 

sporadycznie 

popełnia błędy, 

które nie 

zakłócają 

komunikacji, 

 potrafi nawiązać i 

podtrzymać 

 uczeń bez 

trudności redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe. 

takie jak 

wiadomość, opis, 

notatka, 

pocztówka, e-mail, 

stosując środki 

wyrazu 

charakterystyczne 

dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz precyzyjnie 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

pełny przekaz 

informacji, 

 uczeń 

bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, 

 stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i 

pisemnych 

bogaty zasób 

słów zawarty w 

programie 

nauczania. 

 buduje spójne 

zdania. 

 uczeń opanował cały 

materiał objęty programem 

nauczania w danej klasie, 

 jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny oraz 

systematycznie odrabia 

zadania domowe, 

 z prac klasowych uzyskuje 

85%-95% punktów. 

 uzyskał większość ocen 

cząstkowych bardzo 

dobrych, 

 dokonuje samooceny i 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad 

językiem (np. korzystanie ze 

fonetycznie, bez 

błędów w 

wymowie I 

intonacji. 

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

wykraczające 

poza 



rozmowę. 

 reaguje w 

określonych 

sytuacjach: 

opisuje ludzi. 

przedmioty, 

miejsca i 

czynności. 

opowiada o 

wydarzeniach 

tycia 

codziennego, 

 przedstawia fakty 

z teraźniejszości, 

 opisuje swoje 

 upodobania, 

wyraża swoje 

opinie i uczucia. 

 przedstawia 

intencje i plany 

na przyszłość, 

stosując formalny 

lub nieformalny 

styl wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji, 

 wypowiedzi są 

 swobodnie reaguje 

w formie pisemnej 

w określonych 

sytuacjach, 

 wypowiedzi 

pisemne są 

zgodne z 

tematem, bogate 

pod względem 

treści, spójne i 

logiczne, 

wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, z 

zastosowaniem 

formalnego lub 

nieformalnego 

stylu wypowiedzi 

adekwatnie do 

sytuacji, • 

wypowiedzi 

pisemne zawierają 

sporadyczne 

błędy, które nie 

wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

słownika, 

 poprawianie błędów, 

notatki), 

 współdziała w grupie. np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych, 

 stosuje strategie 

komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane 

słowa i zwroty) oraz 

strategie kompensacyjne 

(np. opis, zastąpienie innym 

wyrazem) w wypadku, gdy 

nie zna lub nie pamięta 

jakiegoś wyrazu, 

 bierze udział w konkursach i 

olimpiadach, 



płynne, 

 wypowiedzi są 

poprawne 

fonetycznie, bez 

błędów w 

wymowie i 

intonacji 

• wypowiedzi 

pisemne zawierają 

sporadyczne błędy 

interpunkcyjne. 

OCENA DOBRA 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 

aktywności 

 uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i większość 

wypowiedzi nauczyciela 

formułowanych w języku 

niemieckim i poprawnie na 

nie reaguje,  

  rozumie teksty słuchane i 

pisane w mniej więcej 75%,  

  na bazie wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu określa 

jego główną myśl,  

 wyszukuje większość 

informacji, określa intencje 

autora, określa kontekst 

większości wypowiedzi oraz 

Ich styl. 

 uczeń 

wypowiada się, 

stosując zasób 

słów i struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, 

 popełnia nieliczne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji, 

 reaguje ustnie w 

prosty i zrozumiały 

sposób, w 

typowych 

sytuacjach, 

 uczeń redaguje 

dłuższe i krótsze 

teksty użytkowe, 

takie jak 

wiadomość, opis, 

notatka, 

pocztówka, e-mail, 

stosując większość 

środków wyrazu 

charakterystycznyc

h dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz z niewielkimi 

niedopatrzeniami 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

przekaz większości 

 uczeń 

poprawnie 

stosuje większość 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania, 

 stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i 

pisemnych dość 

duży zasób stów 

zawarty w 

materiale 

nauczania,  

  w większości 

 uczeń opanował materiał 

objęty programem 

nauczania w danej klasie,  

 jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny oraz 

systematycznie odrabia 

zadania domowe, z prac 

klasowych uzyskuje 70%-84% 

punktów, 

 uzyskał większość ocen 

cząstkowych dobrych,  

 dokonuje samooceny I 

wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad 

językiem (np. korzystanie ze 

słownika), 



 wypowiedzi są 

płynne przy 

niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela, 

 wypowiedzi są 

zgodne z 

tematem. 

 wypowiedzi są 

zasadniczo 

poprawne 

fonetycznie i 

intonacyjnie. 

informacji,  

 reaguje w formie 

prostego tekstu 

pisanego w 

typowych 

sytuacjach, 

 wypowiedzi 

pisemne są 

zgodne z 

tematem, spójne i 

logiczne. 

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania. 

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

nieliczne błędy 

gramatyczne, 

leksykalne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, 

które nie wpływają 

na zrozumienie 

sytuacji buduje 

spójne zdania. 

 współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach 

projektowych. stosuje 

strategie komunikacyjne 

(np. domyślanie się 

znaczenia wyrazów z 

kontekstu),  

 zna podstawowe 

informacje na temat krajów 

z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i 

globalnego oraz posiada 

świadomość związku 

między kulturą własną i 

obcą oraz wrażliwość 

międzykulturową. 



tekstu 

OCENA DOSTATECZNA 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 

aktywności 

 uczeń rozumie dużą część 

poleceń i niektóre 

wypowiedzi nauczyciela 

formułowane w języku 

niemieckim i poprawnie na 

nie reaguje,  

 rozumie ze słuchu bardzo 

proste, krótkie wypowiedzi, 

artykułowane powoli i 

wyraźnie,  

  rozumie teksty słuchane i 

pisane w mniej więcej 60%, 

na bazie wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu określa 

jego główną myśl oraz 

wyszukuje dużą część 

informacji w prostych 

wypowiedziach. 

 uczeń 

wypowiada się, 

stosując 

pojedyncze słowa 

i struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, 

  reaguje ustnie w 

prosty sposób w 

niektórych 

sytuacjach,  

  popełnia błędy 

świadczące o 

niepełnym 

opanowaniu 

struktur 

leksykalnych i 

gramatycznych, 

co czasami 

zakłóca 

komunikację, 

 uczeń redaguje 

krótsze teksty 

użytkowe, takie jak 

pocztówka.  

 reaguje w prostej 

formie pisemnej w 

niektórych 

sytuacjach,  

  wypowiedzi 

pisemne są w 

większości zgodne 

z tematem.  

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

proste słownictwo i 

struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania,  

 • wypowiedzi 

pisemne zawierają 

błędy 

 uczeń 

poprawnie 

stosuje tylko 

niektóre proste 

struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania,  

 stosuje niewielki 

zasób stów 

zawarty w 

programie 

nauczania, 

  buduje proste 

zdania,  

  sporadycznie 

buduje spójne 

zdania. 

 uczeń opanował materiał 

objęty programem 

nauczania w danej klasie 

na poziomie 

podstawowym,  

  w miarę systematycznie 

uczestniczy w zajęciach ale 

nie zawsze odrabia zadania 

domowe,  

  z prac klasowych uzyskuje 

50%-69% punktów,  

  uzyskał większość ocen 

cząstkowych 

dostatecznych,  

  współdziała w grupie. np. 

w lekcyjnych i 

pozalekcyjnych językowych 

pracach projektowych,  

  zna najważniejsze 

informacje na temat krajów 

niemieckojęzycznych z 

uwzględnieniem kontekstu 



  wypowiedzi są w 

większości zgodne 

z tematem,  

 wypowiedzi są 

zrozumiale 

pomimo błędów 

w wymowie 

niektórych 

wyrazów i w 

intonacji. 

gramatyczne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne, 

które częściowo 

utrudnia 

zrozumienie tekstu. 

lokalnego. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo Inne umiejętności i formy 

aktywności 

 uczeń rozumie tylko nieliczne 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela formułowane w 

języku niemieckim i nie 

zawsze poprawnie na nie 

reaguje.  

  rozumie teksty słuchane i 

pisane w mniej więcej 40%.  

  na bazie wysłuchanego/ 

przeczytanego tekstu 

wyszukuje tylko niektóre 

informacje w prostych 

wypowiedziach,  

 uczeń 

wypowiada się, 

stosując 

pojedyncze słowa 

i struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania,  

 popełnia liczne 

błędy 

świadczące o 

nieznajomości 

struktur 

 uczeń w sposób 

bardzo 

uproszczony 

redaguje krótsze 

teksty użytkowe, 

nie stosując 

środków wyrazu 

charakterystycznyc

h dla wymaganej 

formy wypowiedzi 

oraz niewłaściwie 

dobierając 

słownictwo 

pozwalające na 

przekaz jedynie 

 uczeń nie stosuje 

poprawnie 

struktur 

gramatycznych 

zawartych w 

programie 

nauczania,  

 stosuje bardzo 

niewielki zasób 

słów zawarty w 

programie 

nauczania,  

 buduje proste 

zdania. które nie 

 uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem nauczania w 

danej klasie na poziomie 

podstawowym,  

 nie uczestniczy 

systematycznie ani 

aktywnie w zajęciach i tylko 

sporadycznie odrabia 

zadania domowe, z prac 

klasowych uzyskuje 36%-49% 

punktów, 

 uzyskał większość ocen 

cząstkowych 



 rozumie ogólny sens tylko 

niektórych tekstów 

słuchanych bądź pisanych. 

leksykalnych i 

gramatycznych, 

co zakłóca 

komunikację. 

 wypowiedzi są 

niepoprawne 

fonetycznie 

niewielkiej ilości 

informacji, 

 wypowiedzi 

pisemne są tylko 

częściowo zgodne 

z tematem, 

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

ubogie słownictwo 

i struktury 

gramatyczne 

zawarte w 

programie 

nauczania, 

 wypowiedzi 

pisemne zawierają 

liczne błędy 

gramatyczne, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne,  

są spójne 

 dobór 

słownictwa nie 

zawsze 

odpowiada 

tematowi. 

dopuszczających.  

 zna tylko niektóre 

informacje na temat krajów 

niemieckojęzycznych i 

potrafi porównać je z 

tradycjami własnego kraju. 

Uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczająca otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 

Wymagania zmodyfikowano na podstawie diagnozy. 

 



PROCEDURA DOTYCZĄCA TRYBU UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA  

OCENY KLASYFIKACYJNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

1. Wniosek od rodzica lub ucznia. 

2. Analiza zasadności wniosku w oparciu o Statut Szkoły oraz oceny cząstkowe ustalone przez nauczyciela. 

3. W przypadku niezasadności wniosku nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie. 

4. Po uznaniu zasadności wniosku – ustalenie formy poprawy oceny np. całoroczny sprawdzian, sprawdzian z danego działu, itp. 

5. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena nie może być niższa niż przewidywana. 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań edukacyjnych z języka 

niemieckiego. 

Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za testy rozdziałowe, odpowiedź ustną -indywidualną lub w parach (dialog), mini-testy, aktywność, zadanie 

domowe, pracę projektową lub inne zadanie dodatkowe.  

Testy rozdziałowe są przeprowadzane po każdym dziale (odpowiednik rozdziału w podręczniku)  i zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Ocenę niedostateczną z testu rozdziałowego można poprawić podczas dyżuru nauczyciela dla  uczniów. Termin poprawy 

uzgadnia nauczyciel z uczniami przy omawianiu pracy pisemnej (termin ten uczeń zapisuje w zeszycie przedmiotowym). 

Mini-testy to kontrolne prace pisemne z małej partii materiału (mogą być zapowiedziane lub nie) i obejmują materiał maksymalnie z trzech 

ostatnich lekcji.         

 

Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika czy zeszytu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji. 

 

ZADANIA DOMOWE 

Każdy uczeń ma obowiązek na bieżąco wykonywać zadania domowe (najczęściej są to krótkie zadania z zeszytu ćwiczeń). Dwukrotnie w ciągu 

semestru uczeń może zgłosić przed lekcją  nauczycielowi nieprzygotowanie/brak zadania bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. 

Trzecie nieprzygotowanie/ brak zadania to ocena niedostateczna wpisana do dziennika. Brak zadania należy uzupełnić na następne zajęcia. Jeżeli 

okaże się, że zadanie nie zostało uzupełnione – uczeń ma obowiązek uzupełnić braki a nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą ucznia. 



UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI                                                                                                                                                                     

Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości (notatki w zeszycie, zadania robione na lekcji) powstałe podczas nieobecności. Jeżeli jest to 

nieobecność spowodowana chorobą – ma na uzupełnienie tydzień. Jeżeli natomiast uczeń był nieobecny w szkole jeden dzień, kilka godzin 

(zawody sportowe, konkursy, wizyta u lekarza, sprawy rodzinne), notatka musi być uzupełniona na kolejne zajęcia.  

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób systematyczny i staranny. 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 

Za aktywność na lekcji i niektóre zadania domowe uczniowie otrzymują plusy. Pięć plusów to ocena bardzo dobra za aktywność wpisywana do 

dziennika. Pięć minusów- ocena niedostateczna. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

OCENA KOŃCOWA 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - oceny z prac pisemnych (testy z każdego działu, mini-testy oraz 

odpowiedź ustna) są ocenami wiodącymi przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcowych, a pozostałe np. za aktywność, zadania domowe, 

stanowią uzupełnienie.  

Uczeń oraz jego rodzice są zapoznawani z proponowaną oceną semestralną (roczną) nie później niż na tydzień przed klasyfikacją. W przypadku 

oceny niedostatecznej rodzice ucznia są o niej informowani z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

 

Opracowała Barbara Gwiżdż 


