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Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII i VIII 

Opracowała: Monika Legutko 

 

Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszej 

pracy; dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia.  

Zasady informowania o postępach w nauce: 

 • wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco w dzienniku elektronicznym, 

• prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach  indywidualnych, 

konsultacjach i na zebraniach, 

• prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego,  

• uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela o przewidywanej ustalonej dla niego śródrocznej i rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z języka niemieckiego zgodnie z trybem zapisanym w Statucie Szkoły 

 

 Wymagania edukacyjne niezbędne do ustalenia poszczególnych bieżących, śródrocznych                  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

ocena celująca: uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania, swobodnie i spontanicznie potrafi budować wypowiedź, która pod względem językowym 

odbiega od użyteczności szkolnej/ lekcyjnej, nie popełnia błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

świadomie i efektywnie posługuje się kompetencjami językowymi w nowych sytuacjach komunikacyjnych, 

uczestniczy w pozaszkolnych konkursach językowych 

 

ocena bardzo dobra: uczeń rozumie wypowiedzi i teksty o różnym stopniu trudności; dysponuje  w miarę 

potrzeby słownictwem i strukturami gramatycznymi bez dłuższego zastanawiania się; potrafi formułować 

wypowiedzi na określone tematy; umie poprawnie napisać tekst użytkowy na zadany temat;  prawidłowo 

stosuje zasady ortografii; domyśla się z kontekstu znaczenia nieznanych słów; potrafi wziąć udział w 

rozmowie i wymianie informacji na znany mu temat; potrafi wyszukać w tekstach o przewidywalnej treści 

interesujące go informacje; formułuje rozbudowane wypowiedzi pod względem leksykalnym, 

gramatycznym i stylistycznym . 

 

ocena dobra: uczeń rozumie większość wypowiedzi i tekstów; dysponuje w miarę potrzeby słownictwem i 

strukturami gramatycznymi bez dłuższego zastanawiania się; potrafi formułować krótkie wypowiedzi na 

określone tematy; potrafi napisać prosty tekst użytkowy.; prawidłowo stosuje zasady ortografii; domyśla się 

z kontekstu znaczenia nieznanych słów; wypowiedź może zawierać sporadyczne błędy, niezakłócające w 

żaden sposób komunikacji. 

 

ocena dostateczna: uczeń wykazuje się znajomością podstawowego słownictwa i struktur gramatycznych 

wprowadzonych podczas lekcji; potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać zadane 

ćwiczenia językowe; rozumie nieskomplikowane wypowiedzi; odróżnia formę graficzną od fonetycznej 

wyrazu; popełnia błędy gramatyczne i fonetyczne, które nie ograniczają pełnego zrozumienia wypowiedzi i 

komunikacji; redagując teksty użytkowe nie zawsze podaje wszystkie informacje i dobiera trafnie 

argumenty. 

 

ocena dopuszczająca: uczeń dysponuje ograniczonym słownictwem i strukturami gramatycznymi 

wprowadzonymi podczas zajęć; na lekcji wykonuje ćwiczenia zazwyczaj z pomocą nauczyciela; ma 

trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz w zastosowaniu 

podstawowych zagadnień gramatycznych; znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w 

tekście czytanym; formułuje wypowiedź pisemną w dużym stopniu niespójną, niekonsekwentną i 

chaotyczną częściowo niezgodną z tematem, niemieszczącą się w granicach ustalonej formy. 

 

ocena niedostateczna - uczeń nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności wynikających z 

podstawy programowej; nie potrafi wykonać najprostszych zadań; mimo wskazówek i pomocy udzielonej 
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przez nauczyciela uczeń nie wywiązał się z ustaleń dotyczących możliwości poprawy swojej sytuacji 

edukacyjnej koniecznej do ustalenia pozytywnej oceny.  

 

 Sposoby kontroli i bieżącej oceny postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 uczeń będzie podlegał kontroli w zakresie 4 podstawowych sprawności językowych: mówienie, 

pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu. 

 sprawdzian-obejmuje szerszy zakres materiału i jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres sprawdzanej wiedzy oraz umiejętności, 

 kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów (Jeżeli uczeń z powodu nieobecności nie 

pisał testu lub kartkówki, musi je napisać w terminie uzgodnionym           z nauczycielem. Dotyczy 

to również prac projektowych oraz innych zadań domowych. ) 

 wypowiedź ustna z bieżącego materiału (raz w okresie) 

 praca na lekcji/aktywność – związana jest z samodzielnym wykonywaniem ćwiczeń             z 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub innych dodatkowych materiałów, 

 praca w grupach, której zasady formułowane są na bieżąco podczas zajęć 

 zadania domowe-kontrola poprawności i jakości wykonanej pracy 

 dodatkowe prace projektowe, udział w konkursach 

 w ciągu półrocza można zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji „np.”(należy zrobić to na początku 

zajęć) 

 w skali od 1-6 oceniane są odpowiedzi ustne, pisemne i prace domowe, praca i aktywność na lekcji 

przy czym każda ocena i zakres punktów są weryfikowane i dostosowywane do indywidualnych 

możliwości uczniów oraz treści nauczania. 

 

 Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących w trybie i terminie ustalonym  w porozumieniu  z 

nauczycielem, nie później niż 14 dni od ich otrzymania. Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się 

obok oceny poprawianej do dziennika. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

z poszczególnych obszarów kształcenia.  

 

 Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii PPP-P lub innej publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb konkretnego ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się/dysleksja dysortografia i inne/.(zasady zależne od 

zaleceń wskazanych w opinii, ) 

 

 Zadania domowe-kontrola poprawności i jakości wykonanej pracy- w zależności od rodzaju 

zadania(ćwiczenia pisemne, ustne-opanowanie słownictwa, prace projektowe) 

 

 Warunki i tryb ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 

niemieckiego: 

Uczeń lub jego prawni opiekunowie po zapoznaniu się z propozycją rocznej oceny klasyfikacyjnej mają 

prawo zwrócić się pisemnie z prośbą do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego 

wiedzę i umiejętności w celu ustalenia oceny wyższej niż przewidywana. W ciągu dwóch dni od zgłoszenia 

uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału oraz o terminie egzaminu. Egzamin ma formę 

sprawdzianu pisemnego . Nieprzystąpienie do tego sprawdzianu w ustalonym terminie lub uzyskanie oceny 

przewidywanej lub niższej skutkuje utrzymaniem oceny końcowej przewidywanej przez nauczyciela. 


