
JĘZYK NIEMIECKI KLASA 7 i KLASA 8: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 a) bezbłędnie rozumie rozmówcę i teksty czytane; 
 b) wypowiada się płynnie, swobodnie posiadając bogactwo leksykalne i posługuje się różnorodnością 
c) używa w pełni struktury gramatyczne i leksykalne wg podstawy programowej;  
d) bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w prostych sytuacjach dnia codziennego;  
e) jest zawsze aktywny i przygotowany do lekcji 
f) bierze udział w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego na różnych szczeblach i 
zdobywając tytuł laureata 
 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) w pełni rozumie rozmówcę i teksty czytane;  
b) spontanicznie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego;  
c) wypowiada się płynnie, swobodnie posiadając bogactwo gramatyczno – leksykalne;  
d) jest zawsze aktywny i przygotowany do lekcji;  
e) w pełni opanował zagadnienia gramatyczne;  
f) w pełni opanował zagadnienia leksykalne; 
g) bierze udział w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego na różnych szczeblach, bez 
większych sukcesów 
 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) rozumie rozmówcę i teksty czytane (dopuszczalne drobne nieścisłości),  
b) z łatwością wypowiada się (dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji),  
c) poprawnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego,  
d) opanował zagadnienia gramatyczne;  
e) opanował zagadnienia leksykalne; 
 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
a) nie w zupełności rozumie rozmówcę i teksty czytane;  
b) ma trudności w nawiązaniu dialogu;  
c) posiada ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy posługując się przy tym prostym, mało 
urozmaiconym słownictwem i popełnia błędy leksykalne i gramatyczne nieznacznie zakłócające 
komunikację oraz błędy w wymowie i intonacji;  
d) zna reguły gramatyczne; 
 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 a) fragmentarycznie rozumie rozmówcę lub tekst czytany; 
 b) nie posiada umiejętności samodzielnego nawiązania i prowadzenia rozmowy, która ogranicza się 
do reakcji na pytania;  
c) posiada ubogie słownictwo;  
d) popełnia błędy w wymowie i akcentowaniu;  
e) popełnia błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu komunikację; 
 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
a) nie rozumie rozmówcy;  
b) nie potrafi budować zdań i nie zna podstawowych struktur gramatycznych;  
c) nie zna podstawowego słownictwa;  
d) popełnia błędy w wymowie uniemożliwiające zrozumienie;  
e) nie potrafi przekazać informacji;  
f) nie przygotowuje najprostszych prac domowych; 



 g) nie wykonuje poleceń na lekcji ( np. nie przepisuje notatek z tablicy, nie podejmuje wysiłku 
wykonania zadań, nie czyta fragmentów wskazanych przez nauczyciela);   
h) nie zna podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych;  
i) opuszcza dużo zajęć lekcyjnych bez wyraźnej przyczyny, bez usprawiedliwienia  
j) nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 k) nie wykazuje zainteresowania nauką. 
 l) nie wykonuje prac domowych.  
m) zwykle jest nieprzygotowany do lekcji. 
 n) nie potrafi lub nie chce skorzystać ze wskazówek nauczyciela i pomocy przez niego wskazanych.  
o) odmawia współpracy. 
 
 

WAGI OCEN: 

 Waga bardzo ważna- waga 3- Sprawdziany, testy 

 Waga ważna- waga 2- Kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe- dłuższa wypowiedź 

pisemna, diagnozy, konkursy 

 Waga normalna- waga 1- Aktywność na lekcji, ocena za zeszyt i zeszyt ćwiczeń 

 


