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I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

➢ Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

➢ Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

➢ Sprawdzian pisemny jest zawsze zapowiedziany minimum jeden tydzień wcześniej, czego potwierdzeniem jest wpis w terminarzu 

dziennika elektronicznego. Nauczyciel jest odpowiedzialny za podanie zakresu sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Uczeń 

nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

➢ Kartkówka jest zapowiedzianą lub niezapowiedzianą formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności. W trakcie niezapowiedzianej kartkówki 

jest sprawdzana wiedza uczniów obejmująca trzy ostatnie jednostki lekcyjne. W trakcie kartkówki zapowiedzianej przez nauczyciela 

zakres materiału może obejmować większą liczbę lekcji. 

➢ Nauczyciel ma dwa tygodnie na poinformowanie uczniów o ich ocenach ze sprawdzianu lub kartkówki. 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z kartkówki lub sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (w czasie następnych dwóch tygodni). Uczeń może poprawić pracę pisemną tylko jeden raz. 

➢ Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia z opinii lub orzeczenia. 

➢ Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie są zapoznawani z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom na stronie 

internetowej szkoły. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria. 

➢ O ocenach cząstkowych, śródrocznych lub rocznych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych 

spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen.  

➢ Oceny ze sprawdzianów są opatrzone komentarzem pisemnym w eDzienniku, a pozostałe oceny komentarzem ustnym przekazanym 

przez nauczyciela w chwili poinformowania o wystawionej ocenie. 

➢ Podczas indywidualnych spotkań nauczyciel udostępnia do wglądu zainteresowanym rodzicom prace ich dzieci. 

➢ Prace pisemne są przechowywane do końca danego roku szkolnego. 

➢ O grożących  uczniom  ocenach  niedostatecznych  z  przedmiotu  rodzice uczniów zostają poinformowani pisemnie na jeden miesiąc 

przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Na koniec I półrocza nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych.  W przypadku 

klasyfikacji rocznej uczeń może skorzystać z prawa do poprawy oceny. Nauczyciel wyznacza zakres, formę i terminy poprawy. 



➢ Dwa tygodnie przed zebraniem rady pedagogicznej uczniowie są informowani o pozostałych, przewidywanych ocenach lub rocznych, a 

jeden tydzień przed klasyfikacją śródroczną. Uczeń nie ma możliwości podniesienia oceny śródrocznej. W przypadku niewyrażania 

zgody na otrzymaną ocenę roczną, może zostać ona podniesiona po uprzednim spełnieniu przez ucznia następujących warunków:  

- złożenie podania do nauczyciela przedmiotu, przystąpienie do egzaminu pisemnego i ustnego oraz uzyskanie minimum 85,0% z 

części pisemnej. Materiał będący treścią egzaminu obejmuje cały rok szkolny. 

 W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną wystawioną na koniec roku szkolnego, uczeń jest 

zobowiązany do napisania testu, sprawdzającego wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań na konkretną ocenę. Procedury 

przebiegu egzaminu znajdują się w Statucie Szkoły. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą z przedmiotu co najwyżej o jeden stopień. 

  

II. Uczniowie mogą otrzymać oceny za następujące formy aktywności językowej: 

 

- sprawdzian pisemny, 

- kartkówka, 

- odpowiedź ustna, 

- prezentacja, 

- projekt, 

- zadanie domowe, 

- czytanie głośne, 

- dialog, 

- praca na lekcji, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- udział w konkursie, 

- osiągnięcie w konkursie, 

- aktywność lekcyjna, 

- aktywność pozalekcyjna. 

 

 



 

 

 

III. Na lekcjach języka niemieckiego korzysta się z poniższych symboli i oznaczeń: 
 

„cel ( 6 )”– ocena celująca 

„bdb ( 5 )” – ocena bardzo dobra 

„db ( 4 )”– ocena dobra 

„dst ( 3 )” – ocena dostateczna 

„dop ( 2 )” – ocena dopuszczająca 

„ndst ( 1 )” – ocena niedostateczna 

„bz” – brak zadania domowego 

„np” – nieprzygotowanie do lekcji 

„ +” – praca na lekcji 

„ – ” – praca na lekcji 

 

 

IV. Wystawianie ocen 
 

1. Odpowiedź ustna 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę otrzymaną z odpowiedzi ustnej. Uczeń może poprawić ocenę w czasie kolejnego tygodnia z tej 

samej partii materiału. 

 

2. Sprawdzian pisemny 

➢ Czas trwania sprawdzianu to 45 minut. 

➢ Oceny ze sprawdzianu wyrażone procentami przekłada się na  stopnie w  następujący sposób: 

 



 

 

 

Procent poprawnych odpowiedzi                 Oceny 

   

  96 – 100 %                           celująca 

85 – 95 %                            bardzo dobra 

70 – 84 %                             dobra 

50 – 69 %                                      dostateczna 

30 – 49 %                             dopuszczająca 

0 – 29 %            niedostateczna 

 

3. Kartkówka 

➢ Osoby, nieobecne w szkole w dniu kartkówki, piszą ją w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem lub odpowiadają ustnie z tego 

samego zakresu materiału. Osobą decydującą o formie sprawdzenia wiadomości jest nauczyciel. 

➢ Oceny z kartkówki przelicza się na stopnie tak jak oceny ze sprawdzianu pisemnego. 

 

4. Projekt i prezentacja 

➢ Projekty i prezentacje przygotowywane są w grupach, parach lub indywidualnie. 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. Do dziennika wpisywane są obydwie oceny. 

➢ Przy wystawianiu oceny z projektu lub prezentacji pod uwagę są brane zdolności artystyczne ucznia i wysiłek włożony w wykonanie 

projektu. 

 

 



 

 

5. Aktywność lekcyjna 

➢ Uczeń, który wyróżnia się swoją aktywnością w trakcie lekcji, może otrzymać „plus” („+”). Uczeń, który uzyskał trzy „plusy” z 

aktywności lekcyjnej, otrzymuje ocenę bardzo dobrą (w przypadku uczniów klasy IV jest to pięć „plusów”). Na jednej lekcji uczeń może 

otrzymać dowolną liczbę „plusów”. 

➢ Uczeń, który w widoczny sposób nie uczestniczy w pracy na lekcji, otrzymuje „minus” („ – „). Na jednej lekcji uczeń może otrzymać 

jednego „minusa” (w przypadku klasy czwartej jest to pięć „minusów”). Uczeń, który uzyskał trzy „minusy”, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

6. Aktywność pozalekcyjna 

➢ Proponowane formy aktywności pozalekcyjnej: 

- udział i osiągnięcia w konkursach; 

- uczestnictwo w kółku przedmiotowym; 

- wykonanie dodatkowych zadań podanych przez nauczyciela lub zaproponowanych przez ucznia. 

 

7. Zadanie domowe 

➢ Uczeń ma prawo nie mieć zadania domowego trzy razy w półroczu. W takim przypadku nauczyciel wpisuje w dzienniku „bz”. Uczeń ma 

obowiązek zgłosić brak zadania domowego w ciągu kilku pierwszych minut zajęć.  

➢ Nauczyciel ma prawo ocenić każde zadanie domowe.  

 

 

8. Nieprzygotowanie do lekcji 

➢ Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jako brak gotowości do odpowiedzi ustnej. W takim 

przypadku nauczyciel wpisuje do dziennika „np”. 



➢ Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji w przypadku zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu, kartkówki lub zapowiedzianej 

formy sprawdzenia wiedzy w formie ustnej, np. prezentacji. 

➢ Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w momencie, gdy nauczyciel sprawdza gotowość uczniów do odpowiedzi ustnej.  

 

9. Pomoce lekcyjne 

 Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić brak pomocy lekcyjnych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń). W takim 

przypadku nauczyciel wpisuje do dziennika „bp”.  

 

10. Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 

 Nauczyciel może ocenić sposób prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Uczniowie są informowani o zamiarze 

przeprowadzenia oceny co najmniej tydzień wcześniej. 

 W przypadku zeszytu ćwiczeń, ocena może być dokonywana na bieżąco. 

 Oceniając dany zeszyt, nauczyciel bierze pod uwagę estetykę jego prowadzenia i kompletność notatek lekcyjnych. 

 W celu poprawy otrzymanej oceny, uczeń może uzupełnić brakujące notatki i ponownie oddać zeszyt do oceny. 

 

11. Dostosowanie wymagań dla uczniów z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 W przypadku ucznia posiadającego opinię zakres materiału leksykalno – gramatycznego, którego znajomość jest sprawdzana w czasie 

odpowiedzi ustnej, nie może przekraczać trzech jednostek lekcyjnych. Uczeń ma możliwość skorzystania z wydłużonego czasu 

przeznaczonego na zastanowienie i odpowiedź. Nauczyciel może, w razie potrzeby, zadać pytania pomocnicze, które nie wpływają na 

otrzymaną ocenę. Uczeń jest zawsze informowany o terminie odpowiedzi i zakresie materiału. 

 Oceny ze sprawdzianów pisemnych, testów i kartkówek przeliczane są w następujący sposób: 

 

Procent poprawnych odpowiedzi   Ocena 

  91 – 100%     celująca 

  80 – 90 %     bardzo dobra 

  65 – 79%     dobra 



  46 – 64 %     dostateczna 

  25 – 45 %     dopuszczająca 

  0 – 24%     niedostateczna 

12. Dostosowanie wymagań dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 Ocenie podlegają:  

 odpowiedzi ustne – wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela (głównie słownictwo,odpowiadanie na pytania w prostych sytuacjach 

komunikacyjnych, tworzenie krótkich wypowiedzi związanych z omawianym blokiem tematycznym); 

 głośne czytanie (zastosowanie podstawowych zasad wymowy); 

 zadania domowe; 

 prowadzenie zeszytu; 

 sprawdziany pisemne (testy); 

 prace dodatkowe (projekty); 

 kartkówki (uczeń korzysta z wydłużonego czasu pracy). 

 W przypadku oceny projektów, prezentacji, prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zadań domowych nacisk jest kładziony szczególnie 

na wysiłek włożony w przygotowanie danej pracy. 

 Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego uczniowie piszą specjalnie dla nich skonstruowany test, uwzględniający ich możliwości. 

Przeliczenie wyników wyrażonych procentowo na stopnie wygląda następująco: 

 

Procent poprawnych odpowiedzi  Ocena 

  91 – 100%    celująca 

  80 – 90 %    bardzo dobra 

  65 – 79%    dobra 



  46 – 64 %    dostateczna 

  25 – 45 %    dopuszczająca 

  0 – 24%    niedostateczna 

Podczas pisania kartkówek uczeń korzysta z wydłużonego czasu pracy oraz dostosowania ilości materiału do indywidualnych możliwości.  

 

13. Dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą – dysleksja rozwojowa 

 W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową sposób sprawdzania wiadomości w formie pisemnej jest modyfikowany tak, 

aby dostosować go do ich możliwości. 

 W przypadku projektów, prezentacji i zadań domowych nacisk jest kładziony szczególnie na wysiłek włożony w przygotowanie danej 

pracy. 

 

V. Ocenianie okresowe 

 

Ocena śródroczna i roczna otrzymana przez każdego ucznia jest wynikiem oceny sugerowanej przez program (średnia ważona) oraz oceny 

proponowanej przez nauczyciela, wynikającej z rozpoznania poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

Ostateczna decyzja należy do nauczyciela przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasie 7 i 8  

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 7 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

WIEDZA: znajomość środków językowych 



Uczeń: - zna niewielką 

liczbę podstawowych 

słówek i wyrażeń z 

wymienionych zakresów 

tematycznych, - zna tylko 

podstawowe reguły 

gramatyczne, - w 

wymowie i w piśmie 

popełnia liczne błędy, co 

znacznie utrudnia 

komunikację - zadania 

leksykalnogramatyczne 

wykonuje powoli i/lub z 

pomocą innych osób 

Uczeń: - rozumie prawie 

wszystkie polecenia 

nauczyciela i teksty 

odsłuchowe (globalnie) - 

potrafi wykonać większość 

zadań na rozumienie ze 

słuchu, jeśli może 

kilkakrotnie odsłuchać teksty, 

a materiał jest powoli 

prezentowany - rozumie 

ogólnie proste teksty pisane w 

zakresie znanych mu tematów 

i struktur, a także niektóre 

informacje szczegółowe 

Uczeń: - rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela i wykonuje 

większość zadań na rozumienie 

ze słuchu, potrafi także zrozumieć 

informacje szczegółowe zawarte 

w tekście - czyta ze 

zrozumieniem większość tekstów 

na poznane tematy, potrafi podać 

ogólny sens tekstu i większość 

informacji szczegółowych 

Uczeń: - wypowiada się i reaguje 

dość swobodnie, prostymi 

strukturami na prawie wszystkie 

poznane tematy z życia 

codziennego dotyczące jego 

samego i innych osób, wyraża w 

prosty sposób preferencje, 

upodobania i opinie swoje i innych 

osób - samodzielnie lub według 

wzoru tworzy kilkuzdaniowe teksty 

pisane, stosując urozmaicone 

słownictwo i poznane struktury 

 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

 

W całości poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych wypowiedziach. 

Błędy nie zakłócają komunikacji. 

 

Zakres środków językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i zainteresowania 

pomieszczenia i wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące cechy i osobowość 

czasownik sein i haben  

przyimki opisujące położenie 

zaimki wskazujące  

czas zegarowy 

  

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście 

czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, 

internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

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 i ludziach ze swojego 

Uczeń dość poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, opisuje ich 

cechy osobowości, umiejętności i 

Uczeń poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, wykonuje i 

wydaje instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności i 

Uczeń poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, wykonuje i 

wydaje instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności i 



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 przedstawia siebie 

i inne osoby, opisuje 

ludzi, używając bardzo 

prostych struktur, 

nazywa niektóre 

przedmioty nauczane w 

szkole i podstawowe 

przybory, 

nazywa niektóre dni 

tygodnia, 

w bardzo prostych 

słowach mówi o swoich 

zainteresowaniach i 

formach spędzania czasu 

wolnego. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje swoje 

nawyki żywieniowe, 

wzorując się na 

podręczniku, udziela 

bardzo podstawowych 

informacji na temat 

żywienia, w bardzo 

prostych słowach 

wymienia składniki 

niezbędne do organizacji 

przyjęcia, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

wzorując się na 

otoczenia, zna nazwy kilku 

krajów i narodowości, opisuje 

przedmioty osobiste i ubrania, 

używając bardzo podstawowych 

zwrotów, umie nazwać niektóre 

miesiące, 

nazywa podstawowe 

pomieszczenia w domu i ich 

wyposażenie, korzysta z 

podręcznika, aby formułować 

pytania i wypowiedzi, zapisuje i 

przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, zazwyczaj 

stosuje poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

Uczeń przedstawia siebie i inne 

osoby, opisuje ludzi, używając 

prostych struktur, 

nazywa niektóre przedmioty 

nauczane w szkole i podstawowe 

przybory, 

nazywa niektóre dni tygodnia, 

w prostych słowach mówi o 

swoich zainteresowaniach i 

formach spędzania czasu 

wolnego. 

 

Uczeń w prostych zdaniach 

opisuje swoje nawyki 

żywieniowe, wzorując się na 

podręczniku, udziela 

podstawowych informacji na 

temat żywienia, w prostych 

słowach wymienia składniki 

niezbędne do organizacji 

przyjęcia, 

używając prostych struktur i 

wzorując się na podręczniku, 

opisuje ilustrację, wzorując się na 

podręczniku i używając 

poznanych zwrotów, zamawia 

zainteresowania, 

zna wiele nazw krajów i 

narodowości, 

używając poznanych zwrotów, dość 

szczegółowo opisuje przedmioty 

osobiste oraz ubrania, 

zna nazwy wszystkich miesięcy i 

potrafi wymienić je we właściwej 

kolejności, 

nazywa pomieszczenia w domu i 

szczegółowo opisuje ich 

wyposażenie, 

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 szczegółowo przedstawia 

siebie i inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły na ich 

temat, 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, zna przedmioty i 

przybory szkolne, swobodnie i 

szczegółowo opisuje życie szkolne, 

opowiada o swoim hobby, 

używając wszystkich poznanych 

zwrotów i wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie udziela 

szczegółowych informacji na temat 

nawyków żywieniowych, 

posługując się poznanym 

słownictwem i konstrukcjami, 

udziela szczegółowych informacji 

na temat żywienia, układa 

szczegółową listę zakupów 

niezbędnych do organizacji 

przyjęcia, uzasadnia swój wybór, 

zainteresowania, 

zna nazwy krajów i narodowości, 

używając poznanych zwrotów, 

szczegółowo opisuje przedmioty 

osobiste oraz ubrania, 

zna nazwy wszystkich miesięcy i 

potrafi wymienić je we właściwej 

kolejności, 

nazywa pomieszczenia w domu i 

szczegółowo opisuje ich 

wyposażenie, 

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 szczegółowo przedstawia 

siebie i inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły na ich 

temat, 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, zna przedmioty i przybory 

szkolne, swobodnie i szczegółowo 

opisuje życie szkolne, 

opowiada o swoim hobby, używając 

wszystkich poznanych zwrotów i 

wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie udziela 

szczegółowych informacji na temat 

nawyków żywieniowych, posługując 

się poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela szczegółowych informacji na 

temat żywienia, układa szczegółową 

listę zakupów niezbędnych do 

organizacji przyjęcia, uzasadnia swój 

wybór, opisuje ilustrację, stosując 

poznane słownictwo i struktury, 

zainteresowania, 

zna nazwy krajów i narodowości, 

używając poznanych zwrotów, bardzo 

szczegółowo opisuje przedmioty 

osobiste oraz ubrania, zna nazwy 

wszystkich miesięcy i potrafi 

wymienić je we właściwej kolejności, 

nazywa pomieszczenia w domu i 

bardzo szczegółowo opisuje ich 

wyposażenie, 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 bardzo szczegółowo 

przedstawia siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, zna 

przedmioty i przybory szkolne, 

swobodnie i szczegółowo opisuje 

życie szkolne, opowiada o swoim 

hobby, używając wszystkich 

poznanych zwrotów i wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie udziela bardzo 

szczegółowych informacji na temat 

nawyków żywieniowych, posługując 

się poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela bardzo szczegółowych 

informacji na temat żywienia, 

układa bardzo  szczegółową listę 

zakupów niezbędnych do organizacji 

przyjęcia, uzasadnia swój wybór, 

opisuje ilustrację, stosując poznane 

słownictwo i struktury, 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w restauracji, przekazuje i 



podręczniku, opisuje 

ilustrację, wzorując się na 

podręczniku i używając 

poznanych zwrotów, 

zamawia jedzenie w 

restauracji, opisuje 

ulubione śniadanie, 

używając bardzo 

prostych struktur, udziela 

bardzo prostych 

informacji na temat 

typowych posiłków. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje nowe 

technologie i sposoby ich 

wykorzystania, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

korzystając z 

podręcznika, prowadzi 

rozmowę telefoniczną, 

bardzo krótko opisuje 

urządzenia 

technologiczne, z których 

korzysta, używając 

bardzo prostych struktur, 

wzorując się na 

podręczniku, w bardzo 

prostej formie opisuje 

swoje upodobania. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje ciekawe 

miejsca w swoim kraju, 

zainteresowania, w 

bardzo prostych zdaniach 

opisuje zwierzęta, opisuje 

upodobania, wyraża 

opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru, 

jedzenie w restauracji, opisuje 

ulubione śniadanie, używając 

prostych struktur, udziela 

prostych informacji na temat 

typowych posiłków. 

 

Uczeń w prostych zdaniach 

opisuje nowe technologie i 

sposoby ich wykorzystania, 

używając bardzo prostych 

struktur i korzystając z 

podręcznika, prowadzi rozmowę 

telefoniczną, 

krótko opisuje urządzenia 

technologiczne, z których 

korzysta, używając prostych 

struktur, 

wzorując się na podręczniku, w 

prostej formie opisuje swoje 

upodobania. 

 

Uczeń w prostych zdaniach 

opisuje ciekawe miejsca w swoim 

kraju, zainteresowania, w 

prostych zdaniach opisuje 

zwierzęta, opisuje upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i emocje, 

używając prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru, 

używając prostych konstrukcji, 

wzorując się na podręczniku, 

opisuje ludzi, wyraża swoje 

opinie na temat innych ludzi, 

używając prostych konstrukcji, 

używając prostych słów, opisuje 

ulubione filmy i książki. 

 

Uczeń w prostych zdaniach, 

wzorując się na podręczniku, 

opisuje miejsca w swoim mieście, 

używając prostych zdań i 

korzystając z podręcznika, 

opisuje wydarzenia z przeszłości, 

opisuje ilustrację, stosując poznane 

słownictwo i struktury, swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje rozmowę w 

restauracji, przekazuje i uzyskuje 

informacje od swojego rozmówcy, 

używając poznanych zwrotów, 

szczegółowo opisuje ulubione 

posiłki, udziela szczegółowych 

informacji na temat typowych 

posiłków w swoim kraju. 

 

Uczeń szczegółowo opisuje nowe 

technologie i gadżety oraz sposoby 

ich wykorzystania, stosując 

poznane słownictwo i właściwe 

zwroty, dość  

szczegółowo i swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i emocje, używając 

poznanych konstrukcji, 

prowadzi w miarę swobodną 

rozmowę telefoniczną, zaprasza, 

proponuje i zachęca, dość 

szczegółowo opisuje urządzenia 

technologiczne, stosuje w miarę 

właściwe słownictwo, 

opisuje swoje upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i dość 

szczegółowo opisuje ciekawe 

miejsca w swoim kraju, używając 

poznanego słownictwa, udziela w 

miarę szczegółowych informacji na 

temat swoich zainteresowań, 

używając dość bogatego 

słownictwa, opisuje zwierzęta, 

używając w miarę bogatego 

słownictwa, opisuje upodobania, 

uczucia i emocje, opisuje problemy, 

opisuje innych ludzi i stara się 

wyrażać opinie na ich temat, 

używając dość  bogatego 

słownictwa, 

w miarę swobodnie prowadzi i 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w restauracji, przekazuje i 

uzyskuje informacje od swojego 

rozmówcy, używając poznanych 

zwrotów, szczegółowo opisuje 

ulubione posiłki, udziela 

szczegółowych informacji na temat 

typowych posiłków w swoim kraju. 

 

Uczeń szczegółowo opisuje nowe 

technologie i gadżety oraz sposoby 

ich wykorzystania, stosując poznane 

słownictwo i właściwe zwroty, 

szczegółowo i swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i emocje, używając 

poznanych konstrukcji, 

prowadzi swobodną rozmowę 

telefoniczną, zaprasza, proponuje i 

zachęca, szczegółowo opisuje 

urządzenia technologiczne, stosuje 

właściwe słownictwo, 

opisuje swoje upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i szczegółowo 

opisuje ciekawe miejsca w swoim 

kraju, uzasadnia swój wybór, 

używając poznanego słownictwa, 

udziela szczegółowych informacji na 

temat swoich zainteresowań, 

używając bogatego słownictwa, 

opisuje zwierzęta, używając bogatego 

słownictwa, opisuje upodobania, 

uczucia i emocje, opisuje problemy, 

opisuje innych ludzi i wyraża opinie 

na ich temat, używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, wyraża opinie na temat 

różnych ludzi, 

szczegółowo opisuje ulubione filmy i 

książki, uzasadnia swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje wyczerpujące i 

uzyskuje informacje od swojego 

rozmówcy, 

używając poznanych zwrotów, bardzo 

szczegółowo opisuje ulubione posiłki, 

udziela bardzo szczegółowych 

informacji na temat typowych 

posiłków w swoim kraju. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo opisuje 

nowe technologie i gadżety oraz 

sposoby ich wykorzystania, stosując 

poznane słownictwo i właściwe 

zwroty, 

bardzo szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i emocje, 

używając poznanych konstrukcji, 

prowadzi swobodną rozmowę 

telefoniczną, zaprasza, proponuje i 

zachęca, bardzo szczegółowo opisuje 

urządzenia technologiczne, stosuje 

właściwe słownictwo, 

opisuje swoje upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i bardzo 

szczegółowo opisuje ciekawe miejsca 

w swoim kraju, uzasadnia swój 

wybór, używając poznanego 

słownictwa, udziela bardzo 

szczegółowych informacji na temat 

swoich zainteresowań, 

używając bogatego słownictwa, 

opisuje zwierzęta, używając bogatego 

słownictwa, opisuje upodobania, 

uczucia i emocje, opisuje problemy, 

opisuje innych ludzi i wyraża opinie 

na ich temat, używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, wyraża opinie na temat 

różnych ludzi, bardzo 

szczegółowo opisuje ulubione filmy i 

książki, uzasadnia swój wybór. 

 



używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

ludzi, wyraża swoje 

opinie na temat innych 

ludzi, używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

używając prostych słów, 

opisuje ulubione filmy i 

książki. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach, wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

miejsca w swoim 

mieście, używając bardzo 

prostych zdań i 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

korzystając ze zwrotów z 

podręcznika, uzyskuje i 

przekazuje informacje, 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

swoją miejscowość, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach związanych 

z wykonywanym 

zawodem, 

bardzo krótko 

przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

bardzo 

prostymi zdaniami, 

korzystając z podręcznika 

korzystając ze zwrotów z 

podręcznika, uzyskuje i 

przekazuje informacje, 

korzystając z podręcznika, 

opisuje swoją miejscowość, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, opisuje ciekawe 

miejsca w swojej okolicy. 

 

Uczeń w prostych zdaniach 

opowiada o czynnościach 

związanych z wykonywanym 

zawodem, 

krótko przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

prostymi zdaniami, korzystając z 

podręcznika opowiada o 

wydarzeniach z przeszłości. 

 

Uczeń w prostych zdaniach 

opisuje środki transportu, 

w prostych zdaniach udziela 

informacji na temat swojego 

wyjazdu, opisuje wydarzenia z 

przeszłości, korzystając z tekstu 

w podręczniku, 

korzystając ze schematu 

przedstawionego w podręczniku 

oraz używając prostych zwrotów, 

kupuje bilet na podróż, używając 

prostych zwrotów, opisuje swoją 

podróż i wyjazd wakacyjny. 

 

Uczeń korzystając z podręcznika i 

używając prostego słownictwa, 

wyraża plany na przyszłość, 

używając prostych zdań i 

korzystając ze schematu z 

podręcznika, zaprasza i 

odpowiada na zaproszenie. 

 

 

 

podtrzymuje rozmowę, wyraża 

opinie na temat różnych ludzi, dość  

szczegółowo opisuje ulubione filmy 

i książki, uzasadnia swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje w miarę 

wyczerpujące i szczegółowe 

informacje na temat miejsc w 

swoim mieście, udziela dość 

szczegółowych informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, w miarę 

samodzielnie i szczegółowo opisuje 

swoją miejscowość, dość 

szczegółowo opisuje ciekawe 

miejsca w swojej okolicy. 

 

Uczeń w miarę samodzielnie i 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach związanych z 

wykonywanym zawodem, dość 

szczegółowo przedstawia swoje 

plany zawodowe na przyszłość, 

uzasadnia swój wybór, w miarę 

swobodnie i szczegółowo opisuje 

wydarzenia z przeszłości. 

 

Uczeń udziela dość szczegółowych 

informacji na temat środków 

transportu, 

udziela w miarę szczegółowych 

informacji na temat swojego 

wyjazdu, opisuje wydarzenia z 

przeszłości, stosując w miarę 

właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, dość 

swobodnie prowadzi rozmowę, 

potrafi zakupić bilet na podróż, 

chce uzyskać niezbędne informacje, 

dość  

szczegółowo opisuje swoją podróż 

oraz wyjazd wakacyjny, wyraża 

swoją opinię na temat wyjazdu. 

 

szczegółowe informacje na temat 

miejsc w swoim mieście, udziela 

szczegółowych informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, 

samodzielnie i szczegółowo opisuje 

swoją miejscowość, 

szczegółowo opisuje ciekawe miejsca 

w swojej okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i szczegółowo 

opowiada o czynnościach związanych 

z wykonywanym zawodem, 

szczegółowo przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, uzasadnia 

swój wybór, swobodnie i 

szczegółowo opisuje wydarzenia z 

przeszłości. 

 

Uczeń udziela szczegółowych 

informacji na temat środków 

transportu, 

udziela szczegółowych informacji na 

temat swojego wyjazdu, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, stosując 

właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, 

swobodnie prowadzi rozmowę, 

potrafi zakupić bilet na podróż, 

uzyskuje niezbędne informacje, 

szczegółowo opisuje swoją podróż 

oraz wyjazd wakacyjny, wyraża 

swoją opinię na temat wyjazdu. 

 

Uczeń udziela szczegółowych 

informacji na temat planów na 

przyszłość, stosuje poznane 

słownictwo i właściwe konstrukcje, 

używając właściwych konstrukcji, 

zaprasza i odpowiada na zaproszenie. 

Uczeń przekazuje wyczerpujące i 

szczegółowe informacje na temat 

miejsc w swoim mieście, udziela 

szczegółowych informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, 

samodzielnie i szczegółowo opisuje 

swoją miejscowość, 

szczegółowo opisuje ciekawe miejsca 

w swojej okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i bardzo 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach związanych z 

wykonywanym zawodem, bardzo 

szczegółowo przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, uzasadnia 

swój wybór, swobodnie i bardzo 

szczegółowo opisuje wydarzenia z 

przeszłości. 

 

Uczeń udziela bardzo szczegółowych 

informacji na temat środków 

transportu, 

Udziela bardzo  szczegółowych 

informacji na temat swojego wyjazdu, 

opisuje wydarzenia z przeszłości, 

stosując właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, 

swobodnie prowadzi rozmowę, 

potrafi zakupić bilet na podróż, 

uzyskuje niezbędne informacje, 

bardzo szczegółowo opisuje swoją 

podróż oraz wyjazd wakacyjny, 

wyraża swoją opinię na temat 

wyjazdu. 

 

Uczeń udziela bardzo szczegółowych 

informacji na temat planów na 

przyszłość, stosuje poznane 

słownictwo i właściwe konstrukcje, 

używając właściwych konstrukcji, 

zaprasza i odpowiada na zaproszenie. 



opowiada o 

wydarzeniach z 

przeszłości. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje środki 

transportu, 

w bardzo prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

swojego wyjazdu, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, 

korzystając ze schematu 

przedstawionego w 

podręczniku oraz 

używając bardzo 

prostych zwrotów, kupuje 

bilet na podróż, używając 

bardzo prostych zwrotów, 

opisuje swoją podróż i 

wyjazd wakacyjny. 

 

Uczeń korzystając z 

podręcznika i używając 

bardzo prostego 

słownictwa, wyraża plany 

na przyszłość, 

Używając bardzo 

prostych zdań i 

korzystając ze schematu z 

podręcznika, zaprasza i 

odpowiada na 

zaproszenie. 

 Uczeń udziela dość szczegółowych 

informacji na temat planów na 

przyszłość, stosuje poznane 

słownictwo i właściwe konstrukcje, 

używając  w miarę właściwych 

konstrukcji, zaprasza i odpowiada 

na zaproszenie. 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 8 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą 

WIEDZA: znajomość środków językowych 



-uczeń nie rozumie większości 

poleceń i wypowiedzi 

nauczyciela, -uczeń rozumie 

teksty słuchane i pisane w 

około 30%, -na bazie 

przeczytanego/ wysłuchanego 

tekstu nie potrafi znaleźć 

większości potrzebnych 

informacji, -uczeń potrafi 

wydobyć niedużą ilość 

informacji i przekształcić je w 

formę pisemną lub wypowiedź 

ustną -uczeń wypowiada się 

stosując pojedyncze słowa i 

struktury gramatyczne zawarte 

w programie nauczania, -

wypowiedzi nie są spójne i 

logiczne, -uczeń popełnia w 

wypowiedzi liczne błędy, które 

zakłócają komunikację, -

wypowiedzi są zbyt krótkie i 

rzadko tworzą logiczną całość, -

uczeń ma trudności z -

wypowiedź pisemna nie 

odpowiada w przeważającej 

części założonej formie, - 

wypowiedź pisemna jest tylko 

częściowo zgodna z tematem, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

podstawowe słownictwo i 

struktury gramatyczne zawarte 

w minimum programowym, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

liczne błędy, które w znacznej 

mierze zakłócają zrozumienie -

uczeń nie stosuje poprawnie 

struktur gramatycznych 

zawartych w programie 

nauczania, -uczeń stosuje w 

-uczeń rozumie większość 

poleceń i niektóre 

wypowiedzi nauczyciela, -

uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane w około 

60%, -na bazie 

przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

potrafi znaleźć większość 

potrzebnych informacji, -

uczeń potrafi opowiedzieć 

treść 

przeczytanego/wysłuchane

go tekstu stosując 

słownictwo i struktury 

gramatyczne objęte 

programem nauczania, -

uczeń wypowiada się 

stosując pojedyncze słowa 

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, -wypowiedzi 

nie zawsze są spójne i 

logiczne, -uczeń popełnia 

w wypowiedzi dość liczne 

błędy, które zakłócają 

czasami komunikację, -

wypowiedzi są zbyt 

krótkie i nie zawsze tworzą 

logiczną całość, -uczeń 

prezentuje wypowiedź 

zgodnie z opracowanym 

tematem, -wypowiedź nie 

zawsze jest poprawna 

fonetycznie, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej 

formie, - wypowiedź 

pisemna jest zgodna z 

-uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i większość 

wypowiedzi nauczyciela, -

uczeń rozumie teksty słuchane 

i pisane w około 75%, -na 

bazie przeczytanego/ 

Wysłuchanego tekstu określa 

główną jego myśl, znajduje 

większość informacji, określa 

intencje autora tekstu, -uczeń 

potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania, 

-uczeń wypowiada się stosując 

zasób słów i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, -

wypowiedzi są spójne i 

logiczne, -uczeń popełnia w 

wypowiedzi błędy, ale nie 

zakłócają one komunikacji, -

wypowiedzi są płynne przy 

niewielkiej pomocy 

nauczyciela, -uczeń prezentuje 

wypowiedź zgodnie z 

tematem, -wypowiedź jest 

poprawna fonetycznie, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, - 

wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

nieliczne błędy, które nie 

-uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela, -uczeń rozumie 

teksty słuchane i pisane w 

około 90% -na bazie 

przeczytanego/ 

Wysłuchanego tekstu 

określa główną jego myśl, 

znajduje określone 

informacje, określa intencje 

autora tekstu, -uczeń potrafi 

opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchaneg

o tekstu stosując słownictwo 

i struktury gramatyczne 

objęte programem 

nauczania, 

-uczeń wypowiada się 

swobodnie stosując bogaty 
zasób słów i struktury 
gramatyczne zawarte w 
programie nauczania, 
-wypowiedzi są spójne i 

logiczne, -uczeń nie 

popełnia w wypowiedzi 

błędów, które zakłócają 

komunikację, -wypowiedzi 

są płynne, -uczeń potrafi 

nawiązać i podtrzymać 

rozmowę, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i 

logiczna, - wypowiedź 

pisemna zawiera bogate 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte w 

-uczeń rozumie wszystkie polecenia 

i wypowiedzi nauczyciela, -uczeń 

rozumie teksty słuchane i pisane, 

których słownictwo i struktury 

gramatyczne wykraczają poza 

program nauczania, -na bazie 

przeczytanego/ wysłuchanego 

tekstu określa główną jego myśl, 

znajduje określone informacje, 

określa intencje autora tekstu, -

uczeń potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego tekstu 

stosując bogate słownictwo 

skomplikowane struktury 

gramatyczne 

-uczeń rozumie wszystkie polecenia 

i wypowiedzi nauczyciela, -uczeń 

rozumie teksty słuchane i pisane w 

około 90%, 

-uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate słownictwo i 

skomplikowane struktury 

gramatyczne wykraczające poza 

materiał nauczania, -wypowiedzi są 

spójne i logiczne, -uczeń nie 

popełnia w wypowiedzi błędów, 

które zakłócają komunikację, -

wypowiedzi są płynne, -uczeń 

potrafi spontanicznie nawiązać i 

podtrzymać rozmowę, wypowiada 

się swobodnie bez przygotowania, 



wypowiedziach ustnych i 

pisemnych bardzo niewielki 

zasób słów zawarty w materiale 

nauczania, -uczeń buduje 

sporadycznie spójne zdania, -

uczeń potrafi budować proste 

zdania, które nie są spójne, 

tematem i logiczna, - 

wypowiedź pisemna 

zawiera słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, - wypowiedź 

pisemna zawiera nieliczne 

błędy, które nie wpływają 

na zrozumienie tekstu, - 

wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy 

interpunkcyjne, -

wypowiedź zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktury 

składniowe, -uczeń stosuje 

poprawnie niektóre 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, -uczeń stosuje 

w wypowiedziach ustnych 

i pisemnych niewielki 

zasób słów zawarty w 

materiale nauczania, -

uczeń buduje sporadycznie 

spójne zdania, -uczeń 

potrafi budować proste 

zdania 

wpływają na zrozumienie 

tekstu - wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy 

interpunkcyjne, -wypowiedź 

zawiera nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktury 

składniowe, 

programie nauczania, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

sporadyczne błędy, które nie 

wpływają na zrozumienie 

tekstu, - wypowiedź pisemna 

zawiera sporadyczne błędy 

interpunkcyjne 

  

 

UMIEJĘTNOŚCI 



-uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem nauczania w 

danej klasie na poziomie 

minimum, -uczeń nie 

uczestniczy 

systematycznie bądź 

aktywnie w zajęciach i 

sporadycznie odrabia 

zadania domowe, -uczeń 

uzyskuje z prac klasowych 

30%-49% punktów, -

uczeń uzyskał większość 

ocen cząstkowych 

dopuszczających, -uczeń 

w stopniu bardzo 

podstawowym posługuje 

się nabytymi 

kompetencjami 

językowymi. 
 

 

 

 

-uczeń opanował materiał 

objęty programem 

nauczania w danej klasie 

na poziomie 

podstawowym, -uczeń 

uczestniczy w miarę 

systematycznie w 

zajęciach, ale nie zawsze 

odrabia zadania domowe, -

uczeń uzyskuje z prac 

klasowych 50%-74% 

punktów, -uczeń uzyskał 

większość ocen 

cząstkowych 

dostatecznych, -uczeń w 

stopniu dostatecznym 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami 

językowymi, -uczeń 

potrafi korzystać w stopniu 

dostatecznym ze słownika 

dwujęzycznego, 

-uczeń opanował materiał 

objęty programem nauczania 

w danej klasie, -uczeń jest 

aktywny na zajęciach, 

systematyczny, bierze udział 

w pracach projektowych oraz 

odrabia zadania domowe, -

uczeń uzyskuje z prac 

klasowych 75%-89% 

punktów, -uczeń uzyskał 

większość ocen cząstkowych -

uczeń potrafi korzystać ze 

słownika dwujęzycznego, 

dobrych, -uczeń dość 

swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi, -uczeń korzysta 

z różnych źródeł informacji w 

j. niem., 

-uczeń opanował pełny materiał 

objęty programem nauczania w 

danej klasie, -uczeń jest 

aktywny na zajęciach, 

systematyczny, 

bierze udział w pracach 

projektowych oraz 

systematycznie odrabia zadania 

domowe, -uczeń uzyskuje z prac 

klasowych 90%-99% punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen 

cząstkowych bardzo dobrych, -

uczeń swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi, -uczeń bierze 

udział w konkursach i 

olimpiadach, -uczeń korzysta z 

różnych źródeł informacji w j. 

niemieckim, -zna kulturę i 

obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych 

-uczeń posiadł umiejętności 

wykraczające poza program 

nauczania w danej klasie, -uczeń jest 

aktywny na zajęciach, 

systematyczny, wykonuje zadania 

domowe, -uczeń uzyskuje z prac 

klasowych 100% punktów i 

rozwiązuje dodatkowe zadania na 

ocenę celującą, -uczeń uzyskał 

większość ocen cząstkowych 

celujących i bdb, -uczeń osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach, 

-uczeń uczęszcza na zajęcia koła j. 

niemieckiego, -uczeń korzysta z 

różnych źródeł informacji w j. 

niemieckim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


