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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 
Język niemiecki 
przedmiot 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

III etap edukacyjny 

Poziom III.0 - dla początkujących 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wy-raźnie i powoli,  

w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym  

w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne,  

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 
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Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 
ogólnych w zakresie następujących tematów: 
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły); 
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy); 
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne); 
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług); 
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, 
zwiedzanie); 
9) kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze); 
10) sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe); 
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
12) technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych); 
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz); 
14) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 
 
2. Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) 
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 
1) reaguje na polecenia; 
2) określa główną myśl tekstu; 
3) znajduje w tekście określone informacje; 
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników). 
 
3. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki 
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne): 
1) określa główną myśl tekstu; 
2) znajduje w tekście określone informacje; 
3) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
4) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu). 
 
4. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; 
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) opisuje swoje upodobania; 
5) wyraża swoje opinie i uczucia; 
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość. 
 
5. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń 
i zdań(np. wiadomość, e-mail, krótki opis): 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; 
2) opisuje wydarzenia życia codziennego; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) opisuje swoje upodobania; 
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5) wyraża swoje opinie i uczucia; 
6) opisuje intencje i plany na przyszłość. 
 
6. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach: 
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela 
podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 
2) stosuje formy grzecznościowe; 
3) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia; 
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych; 
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 
7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 
8) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca. 
 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w typowych sytuacjach: 
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych 
informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 
2) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 
3) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
4) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby. 
 
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 
1) przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach); 
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku 
obcym. 
 
9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie 
notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 
 
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji 
obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 
rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, 
zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 
 
13. Uczeń posiada świadomość językową(np. podobieństw i różnic między językami). 
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 
 
Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych 

Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest 

jednym z priorytetów Unii Europejskiej.Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych 

nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. 

Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych,  

a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. 

Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, kształtuje postawy 

ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Warunkiem rozwijania umiejętności 

językowych na III etapie edukacyjnym jest zapewnienie uczniom kontynuacji nauki języka obcego 

nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej. Nauczyciele powinni właściwie określić  

i wykorzystać zdobyte przez uczniów w szkole podstawowej umiejętności językowe. W tym celu 

konieczne jest przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich 

grup zaawansowania. Na III etapie edukacyjnym określono dwa poziomy nauczania języków obcych 

nowożytnych: poziom III.0 – dla początkujących i poziom III.1 – dla kontynuujących naukę, który ma 

wymagania zbliżone do poziomu A2, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie 

poszczególnych umiejętności językowych (A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom 

samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefiniowanej przez Radę Europy. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

I ROZDZIAŁ I 
 
„Hallo, Polen! Hallo, 
Deutschland!“ 
 
 

– zna formy powitania i pożegnania, 
– podaje podstawowe informacje o sobie i innych, 
– pyta o dane osobowe innych osób, 
– informuje, jakie ma hobby, 
– zna powitania typowe dla krajów niemieckiego 
obszaru językowego, 
– zna niemieckie imiona, 
– zadaje pytania w formie grzecznościowej, 
– zna liczebniki główne do 100, 
– zna zasady odmiany czasowników regularnych w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 
– zna odmianę czasownika sein w liczbie 
pojedynczej, 
- zna niemiecki alfabet, 
- potrafi przeliterować swoje imię, nazwisko i 
wybrane wyrazy, 
– zna zasady tworzenia zdań pytających oraz 
oznajmujących. 
 
 

– stosuje w wypowiedziach 
odpowiednie formy powitania i 
pożegnania, 
– przedstawia dokładnie siebie i 
inne osoby oraz zadaje pytania 
szczegółowe, 
– opowiada o swoim hobby, 
– wymienia wybrane kluby 
Bundesligi, 
– stosuje w wypowiedziach 
odpowiednie formy powitania 
typowe dla krajów niemieckiego 
obszaru językowego, 
– rozróżnia męskie i żeńskie imiona 
niemieckie, 
– stosuje w wypowiedziach formę 
grzecznościową, 
– stosuje w zdaniach liczebniki 
główne do 100, 
– zna odmianę czasowników 
regularnych w liczbie pojedynczej i 
mnogiej i stosuje odpowiednie 
formy czasowników w zdaniach, 
– zna odmianę czasownika sein w 
liczbie pojedynczej mnogiej oraz 
stosuje odpowiednie formy 
czasownika w zdaniach, 
– tworzy zdania pytające oraz 
oznajmujące. 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

Nr 
DZIAŁ
U 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

Podstawowe 
Uczeń: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń: 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 
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II ROZDZIAŁ II 
 
„Familien in 
Deutschland“ 

– zna nazwy członków rodziny, 
– zna internacjonalizmy, 
– opowiada o rodzinie znanego piłkarza na 
podstawie drzewa genealogicznego, 
– zna nazwy zawodów, 
– zna zawody znanych osób z niemieckiego obszaru 
językowego, 
– zna nazwy pozytywnych i negatywnych cech 
charakteru, 
– zna przymiotniki określające wygląd zewnętrzny 
człowieka, 
– zna niemieckie marki samochodów, 
– potrafi wymienić członków rodziny Benz, 
– zna odmianę czasownika sein w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, 
– zna formy rodzajników nieokreślonych oraz 
określonych w mianowniku, 
– zna zaimki dzierżawcze mein / meine, dein / deine 
w mianowniku, 
– zna odmianę czasownika mögen, 
– zna zasady tworzenia pytań rozstrzygających, 
– udziela odpowiedzi twierdzących i przeczących. 
 
 
 
 
 
 

– podaje stopień pokrewieństwa, 
– charakteryzuje wybranych 
członków rodziny, podając ich 
wiek, zainteresowania i miejsce 
zamieszkania, 
– stosuje w wypowiedziach 
internacjonalizmy, 
– określa zawód, stopień 
pokrewieństwa, cechy charakteru 
innych osób, 
– opisuje niemiecką modelkę Toni 
Garrn, 
– opowiada o swoim wyglądzie, 
cechach charakteru i 
zainteresowaniach, 
– wymienia niemieckie marki 
samochodów, 
– opowiada o rodzinie Benz, 
– zna odmianę czasownika sein w 
liczbie pojedynczej i mnogiej i 
stosuje odpowiednie formy 
czasownika w zdaniach, 
– stosuje w zdaniach rzeczowniki z 
rodzajnikiem nieokreślonym oraz 
określonym w mianowniku, 
– stosuje w zdaniach zaimki 
dzierżawcze mein / meine, dein / 
deine w mianowniku, 
– stosuje w zdaniach odpowiednie 
formy czasownika mögen, 
– tworzy pytania rozstrzygające, 
– tworzy zdania twierdzące i 
przeczące. 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

III ROZDZIAŁ III 
 

– nazywa pomieszczenia szkolne i czynności w 
nich wykonywane, 

– nazywa pomieszczenia szkolne i 
opowiada o czynnościach w nich 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
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„Deutsche Schule“ – nazywa pomieszczenia w szkole na łódce w 
Bangladeszu, 
– nazywa przedmioty i przybory szkolne, 
– zna nazwy dni tygodnia, 
– umie wyrazić swoje zdanie na temat przedmiotów 
szkolnych oraz kolegów / koleżanek ze szkoły, 
– wymienia przybory szkolne, które ma w teczce, 
oraz te, których nie ma, 
– zna nazwy kół zainteresowań, 
– wie, jaki jest system oceniania w Niemczech, 
– wymienia przykładowe imprezy szkolne, 
– zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych, 
– zna zasady odmiany czasownika haben w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, 
– zna zasady odmiany czasownika finden w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, 
– zna regułę dotyczącą miejsca orzeczenia i 
podmiotu w zdaniu oznajmującym, 
– zna zasady odmiany przeczenia kein / keine, 
rodzajników nieokreślonych oraz określonych w 
mianowniku oraz bierniku, 
– zna zaimki dzierżawcze, 
– zna zasady odmiany zaimków dzierżawczych w 
mianowniku oraz bierniku. 

wykonywanych, 
– opowiada o szkole na łódce w 
Bangladeszu, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
dni tygodnia, 
– opowiada o planie lekcji i szkole 
innych osób, 
– wyraża opinię o swojej szkole 
oraz ulubionych przedmiotach 
szkolnych, 
– wyraża własne zdanie oraz 
uzasadnia swoje stanowisko, 
– wyraża opinię o kolegach / 
koleżankach ze swojej szkoły, 
– opisuje teczkę szkolną innej 
osoby oraz swoją, 
– opowiada o niemieckim 
gimnazjum na podstawie informacji 
na stronie internetowej, 
– porównuje polski oraz niemiecki 
system oceniania, 
– opowiada o imprezach szkolnych, 
– tworzy rzeczowniki złożone, 
– stosuje w zdaniach odpowiednie 
formy czasownika haben w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, 
– stosuje w zdaniach odpowiednie 
formy czasownika finden w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, 
– stosuje w wypowiedziach regułę 
dotyczącą miejsca orzeczenia i 
podmiotu w zdaniu oznajmującym, 
– stosuje w zdaniach przeczenie 
kein / keine, rodzajniki 
nieokreślone oraz określone w 
mianowniku oraz bierniku, 

ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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– stosuje w zdaniach zaimki 
dzierżawcze w mianowniku oraz 
bierniku. 
 

IV ROZDZIAŁ IV 
 
„Alltag in 
Deutschland“ 

– nazywa pory dnia, 
– wymienia czynności dnia powszedniego, 
– zna zasady określania czasu zegarowego, 
– zna proste słowa grzecznościowe, 
– nazywa kontynenty i wybrane państwa, 
– odpowiada na pytania na podstawie zdjęcia, 
– krótko opowiada o swoim czasie wolnym, 
– nazywa wybrane miejsca w mieście, 
– wie, jak kanclerz Niemiec spędza czas wolny, 
– nazywa atrakcje turystyczne Berlina, 
– wie, jak wygląda rozkład dnia reprezentacji 
Niemiec w piłce nożnej, 
– nazywa czynności charakterystyczne dla 
kibicowania, 
– wymienia czasowniki rozdzielnie złożone, 
– zna zasady odmiany czasowników 
nieregularnych, 
– zna zasady określania przemieszczenia (się). 
 

– opowiada o rozkładzie dnia 
swoim oraz innych osób, 
– podaje czas zegarowy oficjalnie 
oraz potocznie, 
– stosuje w rozmowach słowa 
grzecznościowe, 
– informuje o godzinie rozpoczęcia 
się lekcji w szkołach w wybranych 
krajach na świecie, 
– opisuje zdjęcie na podstawie 
pytań, 
– opowiada o czasie wolnym 
swoim oraz innych osób, 
– opowiada o czasie wolnym 
kanclerz Niemiec, 
– nazywa atrakcje turystyczne 
Berlina oraz wyraża opinię o nich, 
– opisuje rozkład dnia reprezentacji 
Niemiec w piłce nożnej, 
– krótko opisuje zachowanie 
kibiców, 
– tworzy zdania z czasownikami 
rozdzielnie złożonymi, 
– tworzy zdania z czasownikami 
nieregularnymi, 
– określa przemieszczenie (się). 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

V ROZDZIAŁ V 
 
„Essen in 
Deutschland“ 

– nazywa artykuły spożywcze, 
– wymienia artykuły, które się jada i pija na 
śniadanie oraz na kolację w Niemczech oraz w 
Polsce, 
– zna nazwy potraw oferowanych w stołówkach 

– opowiada, co się jada i pija na 
śniadanie oraz na kolację w 
Niemczech oraz w Polsce, 
– nazywa potrawy oferowane w 
stołówkach szkolnych w 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
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szkolnych w wybranych krajach, 
– informuje, jak smakuje jedzenie w stołówce 
szkolnej, 
– wie, które produkty są zdrowe, 
– zna zwroty niezbędne do złożenia zamówienia w 
restauracji, 
– nazywa opakowania oraz miary wybranych 
artykułów spożywczych, 
– nazywa elementy zastawy stołowej, 
– zna wyrażenia niezbędne do redagowania 
przepisu kulinarnego, 
– rozumie porady udzielane innym osobom, 
– zna nazwy potraw charakterystycznych dla 
krajów niemieckojęzycznych, 
– wie, jakie są ulubione dania znanych osób z 
niemieckiego obszaru językowego, 
– wie, z czego znany jest Wiedeń, 
– zna wyrażenia związane z robieniem zakupów, 
– zna zasady stosowania zaimka nieokreślonego 
man, 
– zna zasady odmiany formy möchte… oraz 
czasownika nieregularnego nehmen, 
– zna zasady tworzenia zdań w trybie 
rozkazującym. 

wybranych krajach, 
– wyraża opinię na temat jedzenia 
w stołówkach szkolnych, 
– zamawia jedzenie i picie w 
restauracji, 
– informuje o zdrowych 
produktach, 
– wyraża opinię na temat posiłków, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
opakowań, miar oraz elementów 
zastawy stołowej, 
– redaguje przepis na sałatkę, 
– potrafi udzielać porad innym, 
– nazywa potrawy 
charakterystyczne dla krajów 
niemieckojęzycznych, 
– informuje o ulubionych daniach 
znanych osób z niemieckiego 
obszaru językowego, 
– nazywa atrakcje turystyczne 
Wiednia, 
– odgrywa scenki tematyczne „W 
sklepie”, 
– stosuje w wypowiedziach zaimek 
nieokreślony man, 
– tworzy rzeczowniki złożone, 
– stosuje w wypowiedziach formę 
möchte… oraz odpowiednie formy 
czasownika nieregularnego 
nehmen, 
– tworzy zdania w trybie 
rozkazującym. 
 

poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

VI ROZDZIAŁ VI 
 
„Sport und Rekorde 

– nazywa popularne dyscypliny sportu, 
– zna sportowców z niemieckiego obszaru 
językowego oraz wie, jakie dyscypliny sportu 

– stosuje w wypowiedziach nazwy 
dyscyplin sportowych, 
– informuje o dyscyplinach sportu 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
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nicht nur in 
Deutschland“ 

uprawiają, 
– nazywa miejsca uprawiania sportu, 
– mówi, jaki sport uprawia oraz jak często, 
– mówi, kto jest jego ulubionym sportowcem, 
– nazywa czynności, które umie dobrze robić, 
– zna wyrażenia niezbędne do porównywania 
osiągnięć sportowych, 
– zna liczebniki główne do 1 000 000, 
– zna rekordy świata, 
– wie, jak wygląda życia codzienne gimnastyczki, 
– zna atrakcje turystyczne Monachium oraz atrakcje 
Parku Olimpijskiego w Monachium, 
– wie, jakie są ulubione cele podróży Niemców, 
– zna wyrażenia niezbędne do redagowania 
pocztówki, 
– wie, z czego słynie zamek Neuschwanstein, 
– zna zasady odmiany czasowników modalnych, 
– zna zasady stopniowania przymiotników, 
– zna zasady tworzenia zdań porównawczych. 
 

uprawianych przez sportowców z 
niemieckiego obszaru językowego, 
– opowiada o dyscyplinie 
sportowej, którą uprawia, 
– opowiada o swoim ulubionym 
sportowcu, 
– informuje, co umie dobrze robić, 
– porównuje osiągnięcia sportowe, 
– stosuje w zdaniach liczebniki 
główne do 1 00 000, 
– informuje o rekordach świata, 
– opowiada o życiu codziennym 
gimnastyczki, 
– nazywa atrakcje turystyczne 
Monachium, 
– wymienia atrakcje Parku 
Olimpijskiego w Monachium, 
– informuje o ulubionych celach 
podróży Niemców, 
– redaguje pocztówkę, 
– opowiada krótko o zamku 
Neuschwanstein, 
– stosuje w zdaniach czasowniki 
modalne, 
– tworzy zdania porównawcze. 
 

swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 Starter – zna nazwy członków rodziny, 
– wymienia dni tygodnia oraz pory dnia, 
– nazywa przedmioty i przybory szkolne, 
– nazywa miejsca w mieście, 
– wymienia artykuły spożywcze, 
– zna nazwy opakowań i miar, 
– nazywa dyscypliny sportowe, 
– zna liczebniki główne, 
– zna zasady podawania czasu zegarowego, 
– zna atrakcje turystyczne krajów niemieckiego 
obszaru językowego, 
– zna zasady odmiany czasowników regularnych i 
nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 
– zna zasady odmiany czasowników rozdzielnie 
złożonych w czasie teraźniejszym Präsens w liczbie 
pojedynczej i mnogiej,  
– zna zasady odmiany czasowników modalnych,  
– zna zasady tworzenia zdań w trybie 
rozkazującym, 
– zna zasady odmiany przeczenia kein / keine, 
rodzajników nieokreślonych oraz określonych w 
mianowniku oraz bierniku 
– zna zaimki dzierżawcze, 
– zna zasady stopniowania przymiotników i 
przysłówków. 
 

– podaje stopień pokrewieństwa, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
dni tygodnia oraz pór dnia, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
przedmiotów i przyborów 
szkolnych, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
opakowań, miar oraz elementów 
zastawy stołowej, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
dyscyplin sportowych, 
– stosuje w zdaniach liczebniki 
główne, 
– podaje czas zegarowy oficjalnie 
oraz potocznie, 
– wymienia atrakcje turystyczne 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego, 
– zna odmianę czasowników 
regularnych i nieregularnych w 
czasie teraźniejszym Präsens w 
liczbie pojedynczej i mnogiej i 
stosuje odpowiednie formy 
czasowników w zdaniach, 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

Nr 
DZIA
ŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

Podstawowe 
Uczeń: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń: 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 
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   – tworzy zdania z czasownikami 
rozdzielnie złożonymi w czasie 
teraźniejszym Präsens w liczbie 
pojedynczej i mnogiej,  
– stosuje w zdaniach czasowniki 
modalne,  
– tworzy zdania w trybie 
rozkazującym, 
– stosuje w zdaniach przeczenia 
kein / keine, rodzajniki 
nieokreślone oraz określone w 
mianowniku oraz bierniku, 
– stosuje w zdaniach zaimki 
dzierżawcze, 
– stosuje w zdaniach przymiotniki i 
przysłówki w stopniu równym, 
wyższym i najwyższym. 

 

I ROZDZIAŁ 1 
 
„Sommerferien und 
Schuljahr in 
Deutschland“ 
 
 

– wymienia obowiązki szkolne, 
– nazywa obowiązki domowe, 
– informuje, co robił podczas wakacji, 
– zna ciekawostki z dzieciństwa niemieckich 
piłkarzy, 
– informuje o swoim rozkładzie dnia podczas 
wakacji, 
– wie, na czym polega wymiana uczniowska, 
– mówi, co zwykle robią fani podczas koncertu 
muzycznego, 
– zna atrakcje Oktoberfest w Monachium, 
– zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt, 
– zna zasady tworzenia imiesłowu czasu przeszłego 
Partizip Perfekt czasowników regularnych i 
nieregularnych, 
– zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt z 
czasownikiem posiłkowym sein, 
– zna zasady tworzenia zdań pytających i 
oznajmujących w czasie przeszłym Perfekt. 

– opowiada, co zwykle robi w 
czasie wakacji oraz w roku 
szkolnym, 
– opowiada o swoich obowiązkach 
domowych, 
– mówi, co robił podczas wakacji, 
– opowiada o dzieciństwie 
niemieckich piłkarzy, 
– opowiada o swoim rozkładzie 
dnia podczas wakacji, 
– opowiada o wymianie 
uczniowskiej, 
– informuje o znanym festiwalu 
muzycznym w Berlinie, 
– opisuje zdjęcie z koncertu 
muzycznego, 
– wymienia atrakcje Oktoberfest w 
Monachium, 
– zna zasady tworzenia czasu 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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   przeszłego Perfekt i stosuje go w 
wypowiedziach, 
– tworzy imiesłów czasu przeszłego 
Partizip Perfekt czasowników 
regularnych i nieregularnych, 
– tworzy czas przeszły Perfekt z 
czasownikiem posiłkowym sein, 
– tworzy wypowiedzi w czasie 
przeszłym Perfekt, 
– odpowiada na pytania w czasie 
przeszłym Perfekt. 

 

II ROZDZIAŁ 2 
 
„Natur in 
Deutschland“ 

– zna nazwy miesięcy i pór roku, 
– nazywa zjawiska atmosferyczne, 
– zna zasady określania dat, 
– zna daty urodzenia znanych osób z niemieckiego 
obszaru językowego, 
– nazywa elementy krajobrazu, 
– zna nazwy zwierząt domowych, 
– zna przymiotniki i inne wyrażenia opisujące 
zwierzęta domowe, 
– zna wybrane rasy psów, 
– zna nazwy zwierząt żyjących w zoo, 
– wie, jak wygląda poranek w zoo w Wuppertalu, 
– zna ogrody zoologiczne w krajach niemieckiego 
obszaru językowego, 
– umie uzasadnić wybór, 
– zna zasady tworzenia liczebników porządkowych, 
– zna zasady stosowania zaimka nieosobowego es, 
– zna odmianę czasownika werden w czasie 
teraźniejszym Präsens w liczbie pojedynczej i 
mnogiej, 
– zna zasady tworzenia zdań złożonych ze 
spójnikami wymagającymi szyku prostego, 
– zna zasady tworzenia zdań złożonych ze 
spójnikami wymagającymi szyku przestawnego. 

– stosuje w wypowiedziach nazwy 
miesięcy i pór roku, 
– opisuje pogodę, 
– określa datę, 
– podaje datę urodzenia znanych 
osób z niemieckiego obszaru 
językowego, 
– opisuje krajobraz, 
– nazywa i opisuje zwierzęta 
domowe, 
– wymienia wybrane rasy psów, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
zwierząt żyjących w zoo, 
– opisuje poranek w zoo w 
Wuppertalu, 
– nazywa ogrody zoologiczne w 
krajach niemieckiego obszaru 
językowego, 
– uzasadnia, który ogród 
zoologiczny chciałby odwiedzić, 
– tworzy liczebniki porządkowe, 
– stosuje w zdaniach zaimek 
nieosobowy es, 
– zna odmianę czasownika werden 
w czasie teraźniejszym Präsens w 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 



 14

   liczbie pojedynczej i mnogiej i 
stosuje odpowiednie formy 
czasownika w zdaniach, 
– tworzy zdania złożone ze 
spójnikami wymagającymi szyku 
prostego, 
– tworzy zdania złożone ze 
spójnikami wymagającymi szyku 
przestawnego. 

 

II ROZDZIAŁ 3 
 
„Feiertage und Feste 
in Deutschland“ 

– zna nazwy świąt i uroczystości, 
– wie, kiedy obchodzi się wybrane święta i 
uroczystości, 
– wymienia święta i uroczystości obchodzone w 
Niemczech, 
– zna słownictwo typowe dla przyjęcia 
urodzinowego, 
– zna wyrażenia niezbędne do redagowania 
zaproszenia na przyjęcie urodzinowe, 
– nazywa typowe prezenty, 
– informuje, co komu daje w prezencie,  
– wie, jakie są najpopularniejsze prezenty 
bożonarodzeniowe w Niemczech, 
– zna formy składania życzeń z różnych okazji, 
– mówi, jakie ma zainteresowania,  
– zna nazwy symboli świątecznych, 
– wymienia zwyczaje bożonarodzeniowe w 
Niemczech, 
– zna najważniejsze informacje o Kolonii, 
– wie, jak wygląda karnawał w Kolonii, 
– zna czasowniki zwrotne i stosuje ich odpowiednie 
formy w zdaniach, 
– zna zasady odmiany zaimków zwrotnych, 
– zna zasady odmiany rodzajników określonych 
oraz nieokreślonych w celowniku, 
– zna zasady odmiany zaimków dzierżawczych w 
celowniku. 

– nazywa święta i uroczystości i 
podaje ich daty, 
– nazywa święta i uroczystości 
obchodzone w Niemczech, 
– stosuje w wypowiedziach 
słownictwo typowe dla przyjęcia 
urodzinowego, 
– opisuje przyjęcie urodzinowe, 
– redaguje zaproszenie na przyjęcie 
urodzinowe, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
typowych prezentów, 
– mówi, co komu daje w prezencie, 
– informuje o najpopularniejszych 
prezentach bożonarodzeniowych w 
Niemczech, 
– potrafi złożyć życzenia z różnych 
okazji, 
– opowiada o swoich 
zainteresowaniach, 
– wymienia symbole świąteczne, 
– opowiada o zwyczajach 
bożonarodzeniowych w 
Niemczech, 
– wymienia najważniejsze 
informacje o Kolonii, 
– opowiada o karnawale w Kolonii, 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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   – tworzy zdania z czasownikami 
zwrotnymi, 
– odmienia zaimki zwrotne i 
stosuje ich odpowiednie formy w 
zdaniach, 
– stosuje w zdaniach rodzajniki 
określone oraz nieokreślone w 
celowniku, 
– stosuje w zdaniach zaimki 
dzierżawcze w celowniku. 
 

 

IV ROZDZIAŁ 4 
 
„Gesundheit in 
Deutschland“ 

– nazywa części ciała i krótko je opisuje, 
– zna zasady określania przynależności osób i 
rzeczy, 
– zna słownictwo typowe dla opisywania swoich 
dolegliwości, 
– informuje o dolegliwościach innych, 
– zna wyrażenia niezbędne do udzielania porad,  
– wie, jak wygląda szpital dla słoni,  
– zna nazwy instytucji medycznych oraz personelu 
medycznego,  
– wie, jak funkcjonuje szpital w pociągu lekarskim 
w Argentynie, 
– zna najważniejsze informacje o projekcie 
uniwersytetu w Halle,  
– zna zasady odmiany rzeczowników w 
dopełniaczu, 
– zna wybrane formy czasownika wehtun, 
– zna zasady odmiany zaimków osobowych w 
celowniku, 
– zna zasady odmiany zaimków osobowych w 
bierniku. 
 

– nazywa i opisuje części ciała, 
– określa przynależność osób i 
rzeczy, 
– opisuje swoje dolegliwości, 
– informuje o dolegliwościach 
innych, 
– udziela porad,  
– opowiada o szpitalu dla słoni,  
– nazywa instytucje medyczne oraz 
personel medyczny,  
– opowiada o szpitalu w pociągu 
lekarskim w Argentynie, 
– podaje najważniejsze informacje 
o projekcie uniwersytetu w Halle,  
– opowiada o szpitalu dla 
pluszaków, 
– stosuje w zdaniach odmianę 
rzeczowników w dopełniaczu, 
– stosuje w wypowiedziach 
czasownik wehtun, 
– stosuje w zdaniach odmianę 
zaimków osobowych w celowniku, 
– stosuje w zdaniach odmianę 
zaimków osobowych w bierniku. 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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V ROZDZIAŁ 5 
 
„Häuser in 
Deutschland“ 

– zna nazwy pomieszczeń domowych i czynności w 
nich wykonywanych, 
– zna nazwy mebli i wybranych sprzętów, 
– zna zwroty niezbędne do opisywania wyposażenia 
pomieszczeń domowych, 
– zna zwroty niezbędne do opisywania położenia 
rzeczy, 
– opisuje krótko pokój, 
– zna zwroty niezbędne do opisywania 
przemieszczania rzeczy, 
– zna typy domów w Niemczech, 
– informuje o swoim miejscu zamieszkania, 
– wie, w jakich domach mieszkają znane osoby z 
niemieckiego obszaru językowego, 
– zna nazwy symboli wielkanocnych, 
– wymienia zwyczaje wielkanocne w Niemczech, 
– wymienia przyimki występujące z celownikiem 
lub biernikiem, 
– zna zasady stosowania przyimków z celownikiem 
lub biernikiem w zdaniach, 
– zna zasady tworzenia pytań z zaimkami 
pytającymi wo i wohin. 

– nazywa pomieszczenia domowe i 
czynności w nich wykonywane, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
mebli i wybranych sprzętów, 
– opisuje wyposażenie 
pomieszczeń domowych, 
– opisuje położenie rzeczy, 
– opisuje pokój, 
– opisuje przemieszczanie rzeczy, 
– nazywa typy domów w 
Niemczech, 
– informuje o swoim miejscu 
zamieszkania, 
– opowiada o domach znanych 
osób z krajów niemieckiego 
obszaru językowego, 
– nazywa symbole wielkanocne, 
– opowiada o zwyczajach 
wielkanocnych w Niemczech, 
– wymienia przyimki występujące z 
celownikiem lub biernikiem, 
– stosuje w wypowiedziach 
przyimki z celownikiem lub 
biernikiem, 
– tworzy pytania z zaimkami 
pytającymi wo i wohin. 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

VI ROZDZIAŁ 6 
 
„Stadt und Land in 
Deutschland“ 

– zna nazwy budynków, instytucji oraz miejsc w 
mieście i czynności w nich wykonywanych, 
– nazywa środki transportu, 
– zna środki transportu w Hamburgu, 
– nazywa środki transportu w swoim miejscu 
zamieszkania, 
– opisuje zdjęcie, 
– zna wyrażenia niezbędne do opisu drogi ze szkoły 
nastolatków, 
– wie, jak zapytać o drogę w mieście, 

– nazywa budynki, instytucje oraz 
miejsca w mieście i czynności w 
nich wykonywane, 
– stosuje w wypowiedziach nazwy 
środków transportu, 
– informuje, jakimi środkami 
transportu można poruszać się w 
Hamburgu, 
– informuje, jakimi środkami 
transportu porusza się w swoim 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 



 17

– zna wyrażenia niezbędne do informowania, jak 
dotrzeć do wybranego miejsca w mieście, 
– wie, jak wygląda życie nastolatka na wsi, 
– informuje o swoim miejscu zamieszkania, 
– zna nazwy środków transportu do szkół dzieci w 
Niemczech, 
– wie, jak wygląda droga do szkoły dzieci w 
Niemczech, 
– zna atrakcje Frankfurtu nad Menem, 
– wie, jak kupić bilet na dworcu kolejowym, 
– zna wyrażenia niezbędne do uzyskiwanie 
informacji na temat odlotu samolotu, 
– zna zwroty grzecznościowe, 
– wymienia przyimki występujące z celownikiem, 
– wymienia przyimki występujące z biernikiem, 
– zna zasady tworzenia pytań do wyrażeń 
przyimkowych. 

miejscu zamieszkania, 
– opisuje zdjęcie, 
– opisuje drogę ze szkoły 
nastolatków, 
– pyta o drogę w mieście, 
– informuje, jak dotrzeć do 
wybranego miejsca w mieście, 
– opowiada o życiu nastolatka na 
wsi, 
– opowiada o swoim miejscu 
zamieszkania, 
– nazywa środki transportu do 
szkół dzieci w Niemczech, 
– opowiada o drodze do szkoły 
dzieci w Niemczech, 
– wymienia atrakcje Frankfurtu nad 
Menem, 
– potrafi kupić bilet na dworcu 
kolejowym, 
– umie uzyskiwać informacje na 
temat odlotu samolotu, 
– stosuje w wypowiedziach zwroty 
grzecznościowe, 
– wymienia przyimki z 
celownikiem, 
– wymienia przyimki z biernikiem, 
– stosuje w wypowiedziach 
przyimki z celownikiem, 
– stosuje w wypowiedziach 
przyimki z biernikiem, 
– tworzy pytania do wyrażeń 
przyimkowych. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

II ROZDZIAŁ II 
Reisen 

- powiedzieć, jak ma daleko do szkoły 
- powiedzieć, jaką drogą idzie 
- powiedzieć, co robi po szkole 
- zapytać o drogę 
- opisać drogę 
- nazwać środki lokomocji 
- zapytać, jak dojechać do określonego miejsca 
- poprosić o bilet 
- dowiedzieć się o połączenia kolejowe 
- nazwać szyldy i znaki drogowe 
- zapytać o pozwolenie 
 

- powiedzieć, jak daleko ma do 
szkoły 

- powiedzieć, jaką drogą idzie do 
szkoły 

- opowiedzieć szczegółowo, co robi 
po szkole 

- zapytać o drogę 
- opisać dokładnie drogę 
- nazwać środki lokomocji 
- zapytać, jak dojechać do 

określonego miejsca 
- wyjaśnić, jak dojechać do 

określonego miejsca 
- kupić bilet 
- dowiedzieć się o połączenia 

kolejowe i udzielić informacji 
- nazwać szyldy i znaki drogowe 
- zapytać o pozwolenie 
- powiedzieć, co wolno, a czego nie 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

Nr 
DZIA
ŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 

I ROZDZIAŁ I 
Das Leben schreibt 
Geschichten 

- opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości 
- tworzyć czas przeszły Perfekt 
- zapytać rozmówcę o wydarzenia z przeszłości 
- opowiedzieć o wydarzeniach z życia klasy 

- opowiedzieć o wydarzeniach z 
przeszłości 

- tworzyć czas przeszły Perfekt 
- stosować zwroty określające 

emocje 
- dowiedzieć się od rozmówcy o 

wydarzenia z przeszłości 
- opisać wydarzenia z życia klasy 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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III ROZDZIAŁ III 
Rund um die Welt 

- nazywać kontynenty i ich mieszkańców 
- nazwać kraj pochodzenia i zamieszkania 
 

- nazywać kontynenty i ich 
mieszkańców 

- nazwać kraj pochodzenia i 
zamieszkania 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

IV ROZDZIAŁ IV 
Sommerferien 

- opowiedzieć, jak spędził wakacje 
- powiedzieć, dokąd, czym i z kim jeździ na 

wakacje 
- zapytać innych, dokąd, czym i z kim jeżdżą na 

wakacje 
- nazywać obiekty na campingu 
- nazywać przedmioty potrzebne na campingu 
- nazywać narodowości 
- podać cechy miejsca pobytu wakacyjnego 
- powiedzieć, gdzie najchętniej mieszka 

w czasie wakacji 
- opowiedzieć o swoich wakacjach 
-  

- szczegółowo opowiedzieć, jak 
spędził wakacje 

- opowiedzieć o swoich wyjazdach 
wakacyjnych, uwzględniając 
kierunek podróży, środek 
komunikacjiiosoby towarzyszące 

- zapytać innych, dokąd, czym i z 
kim jeżdżą na wakacje 

- nazywać obiekty na campingu 
- opisać camping 
- nazywać przedmioty potrzebne 

na campingu 
- nazywać narodowości 
- porównać miejsca pobytu 

wakacyjnego 
- powiedzieć i uzasadnić, gdzie 

najchętniej mieszka podczas 
wakacji 

- opowiedzieć szczegółowo 
o swoich wakacjach 
- znaleźć informacje na temat 

ciekawego regionu w Polsce i 
przedstawić je 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

V ROZDZIAŁ V 
Gesund bleiben 

- nazwać części ciała, zapytać o  dolegliwości 
- powiedzieć, co mu dolega 
- umówić się na wizytę u lekarza 
- podać objawy choroby 
- nazwać lekarzy specjalistów 

- nazwać części ciała, zapytać o 
dolegliwości 

- udzielić informacji o 
dolegliwościach 

- podać przyczynę zdarzeń 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
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- podać przyczyny dolegliwości 
- podać przebieg choroby 
- zapytać innych o przebieg choroby 
- udzielić porad na temat zdrowego trybu życia 

 

- umówić się na wizytę u lekarza 
- opisać objawy choroby 
- nazywać lekarzy specjalistów 
- podać przyczyny dolegliwości i 

ich skutki 
- opisać przebieg choroby 
- dowiedzieć się 

o przebieg choroby innych osób 
- określić, jaki tryb życia jest 

zdrowy, i uzasadnić swoje  
zdanie 

- porównać swój tryb życia z 
trybem życia innych osób 

- udzielić porad na temat 
zdrowego trybu życia 

poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 

VI ROZDZIAŁ VI 
Schön aussehen, gut 
einkaufen. 

- podać cechy zewnętrzne ludzi 
- nazywać części garderoby 
- powiedzieć, jak ktoś jest ubrany 
- powiedzieć, jakie ubrania mu się podobają 
- zapytać o opinię na temat ubioru 
- nazwać rodzaje sklepów i obiektów 

handlowych 
- zrozumieć oferty promocyjne 
- wymienić wady i zalety zakupów w centrum 

handlowym 
- powiedzieć, gdzie woli robić zakupy 
- tworzyć czas przeszły Perfekt 
- zapytać rozmówcę 
o wydarzenia z przeszłości 

 

- opisać wygląd ludzi 
- nazwać i opisać części garderoby 
- powiedzieć, jakie ubrania mu się 

podobają 
- powiedzieć, jak ktoś jest ubrany i 

dlaczego wybrał ten ubiór 
- uzyskać opinię o swoim ubiorze 
- wyrazić aprobatę i dezaprobatę 

na temat czyjegoś ubioru 
- nazwać rodzaje sklepów i 

obiektów handlowych 
- porozumieć się w sklepie z 

odzieżą 
- zrozumieć oferty promocyjne 
- powiedzieć, jakie są wady i 

zalety zakupów w centrum 
handlowym 

- powiedzieć, gdzie woli robić 
zakupy, i uzasadnić to 
 

Uczeń opanował wiadomość 
podstawowe i 
ponadpodstawowe w 100%; 
swobodnie posługuje się 
j. niemieckim- prezentuje 
poprawną wymowę oraz 
wykracza wiedzą poza treści 
realizowane na lekcji. 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę 
w turniejach, zawodach, konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, kartkówka, egzamin próbny, praca zespołowa, stosowanie wiedzy 
w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, praca projektowa, opracowanie i wykonanie 
pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i tekstem 
źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie 
zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach, aktywność w kołach 
zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 
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b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, egzaminów próbnych, 
prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych wypowiedzi, prezentowania pracy 
grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, prac wytwórczych, wyszukiwania 
informacji w bazach danych, 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, poprawność stosowanych rozwiązań, postępy ucznia, 
kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
(systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach, 
dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie, folderu, wykonanie 
pomocy naukowej, posteru, dodatkowych materiałów do lekcji i drobnych pomocy 
dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy długoterminowej (obowiązkowej lub dla 
chętnych), udział w projektach edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju 
własnych zdolności i zainteresowań, aktywność w kołach zainteresowań, 
zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział w uroczystościach i imprezach 
szkolnych, działania wiążące się z programem nauczania, jak i wykraczające poza 
program lekcji np.: przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie 
wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej: 
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści. 
2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 

merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu. 
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4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów lub z wyznaczonego przez nauczyciela zakresu 
materiału. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Kartkówki odbywają się w formie pisemnej. 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
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rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową: 
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

7) Pisemna praca domowa: 
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
 

8)Uczniowie mają prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w półroczu. 
Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, brak pracy domowej, brak podręcznika, książki 
ćwiczeń, zeszytu. Nieprzygotowanie nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych kartkówek, 
prac klasowych. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY: 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry, 
zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim przygotowaniem do lekcji lub nie 
przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco. 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła. 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania. 
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