
WYMAGANIA EDUKACYJNE  

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII 

Cel kształcenia wg nowej 
podstawy programowej, 

umiejętności, treści 
nauczania. 

Wymogi na ocenę 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca 

I. Gesundheit in Deutschland. 
(„Zdrowie” w Niemczech) 
 
Części ciała. 
Chętnie pomagam moim 
chorym dziadkom. 
Panie doktorze, boli mnie 
brzuch. 
Wszyscy są chorzy. 
W aptece. 
Nie chcę być chora/y ! 
W szpitalu. 
Projekt. 

Uczeń nazywa i opisuje części 
ciała. Informuje komu i jak oraz w 
czym pomaga. 
Uczeń potrafi opowiedzieć o 
swoich dolegliwościach.  
Uczeń potrafi zapytać o to, jak 
może pomóc innym osobom. 
Uczeń jest w stanie podać i 
wymienić dolegliwości. 
 
Uczeń potrafi nazwać instytucje 
medyczne oraz personel 
medyczny.  

Uczeń nazywa i opisuje części 
ciała. Informuje komu i jak oraz w 
czym pomaga. 
Uczeń potrafi opowiedzieć o swoich 
dolegliwościach.  
Uczeń jest w stanie podać i 
wymienić dolegliwości. 
 
Uczeń potrafi nazwać instytucje 
medyczne oraz personel medyczny. 
  

Uczeń nazywa i opisuje części ciała.  
Uczeń potrafi opowiedzieć o swoich 
dolegliwościach.  
Uczeń jest w stanie podać i wymienić 
dolegliwości. 
 
Uczeń potrafi nazwać instytucje 
medyczne oraz personel medyczny. 
  

Uczeń nazywa i opisuje części ciała. 
 
Uczeń potrafi nazwać instytucje 
medyczne oraz personel medyczny. 
  

II. Häuser in Deutschland. 
„Domy w Niemczech”. 
 
Pomieszczenia w domu. 
Nasz dom jest nowocześnie 
umeblowany. 
Gdzie są meble ? 
Mój pokój. 
Gdzie położymy rzeczy ? 
Domy i mieszkania. 
Jak mieszkają gwiazdy ? 
Niemieckie wynalazki. 
Projekt. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
pomieszczenia domowe oraz 
czynności w nich wykonywane. 
Uczeń potrafi wymienić meble 
oraz wybrane sprzęty, m.in. 
sprzęty AGD. 
 
 
Uczeń potrafi nazwać 
poszczególne typy domów. 
Uczeń zna domy znanych osób z 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 
Uczeń zna nazwiska niemieckich 
wynalazców oraz nazwy 
wynalazków i odkryć. 
 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
pomieszczenia domowe oraz 
czynności w nich wykonywane. 
Uczeń potrafi wymienić meble oraz 
wybrane sprzęty, m.in. sprzęty 
AGD. 
 
 
Uczeń potrafi nazwać poszczególne 
typy domów. 
Uczeń zna domy znanych osób z 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 
Uczeń zna nazwiska niemieckich 
wynalazców. 
 
 
 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
pomieszczenia domowe oraz czynności 
w nich wykonywane. 
Uczeń potrafi wymienić meble oraz 
wybrane sprzęty, m.in. sprzęty AGD. 
 
 
Uczeń potrafi nazwać poszczególne 
typy domów. 
Uczeń zna domy znanych osób z 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 
 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
pomieszczenia domowe. 
Uczeń potrafi wymienić meble oraz 
wybrane sprzęty, m.in. sprzęty AGD. 
 
 
Uczeń potrafi nazwać poszczególne 
typy domów. 
Uczeń zna domy znanych osób z 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 
 



III. Feiertage und Feste in 
Deutschland. 
„Święta i uroczystości w 
Niemczech“. 
 
Święta i uroczystości. 
Moje ulubione święto. 
Przed imprezą i w trakcie jej 
trwania. 
Zaproszenie na urodziny. 
Wymiana uczniowska. 
Prezenty bożonarodzeniowe. 
Święta Bożego Narodzenia w 
Niemczech. 
Karnawał w Kolonii. 
Projekt. 

Uczeń zna i potrafi wymienić 
święta, uroczystości, daty świąt i 
uroczystości, święta oraz 
uroczystości w Niemczech. 
Uczeń potrafi opowiedzieć o 
swoim przyjęciu urodzinowym. 
Moja impreza urodzinowa. 
Zajęcia podczas wymiany 
uczniowskiej. 
Prezenty Bożonarodzeniowe w 
Niemczech i w Polsce. 
Życzenia składane z różnych 
okazji. 
Symbole świąteczne oraz 
zwyczaje Bożonarodzeniowe w 
Niemczech. 
Karnawał w Kolonii. 

Uczeń zna i potrafi wymienić święta, 
uroczystości, daty świąt i 
uroczystości, święta oraz 
uroczystości w Niemczech. 
Uczeń potrafi opowiedzieć o swoim 
przyjęciu urodzinowym. 
Moja impreza urodzinowa. 
Prezenty Bożonarodzeniowe w 
Niemczech i w Polsce. 
Życzenia składane z różnych okazji. 
Symbole świąteczne oraz zwyczaje 
Bożonarodzeniowe w Niemczech. 
 

Uczeń zna i potrafi wymienić święta, 
uroczystości, daty świąt i uroczystości, 
święta oraz uroczystości w Niemczech. 
Moja impreza urodzinowa. 
Prezenty Bożonarodzeniowe w 
Niemczech i w Polsce. 
Życzenia składane z różnych okazji. 
Symbole świąteczne oraz zwyczaje 
Bożonarodzeniowe w Niemczech. 
 

Uczeń zna i potrafi wymienić święta, 
uroczystości, daty świąt i 
uroczystości, święta oraz uroczystości 
w Niemczech. 
Prezenty Bożonarodzeniowe w 
Niemczech i w Polsce. 
Życzenia składane z różnych okazji. 
Symbole świąteczne oraz zwyczaje 
Bożonarodzeniowe w Niemczech. 
 

IV. Stadt und Land in 
Deutschland. 
„Miasto i wieś w Niemczech“. 
 
W mieście. 
Jak nazywają się środki 
transportu ? 
Jedziemy samochodem. 
Idę przez park. 
Jak dojdę do ZOO ? 
Życie bez telefonu 
komórkowego i bez Play 
Station. 
Interesujące drogi do szkoły w 
Niemczech. 
Frankfurt nad Menem: nie tylko 
lotnisko ! 
 

Uczeń potrafi wymienić budynki, 
instytucje i miejsca w mieście 
oraz nazwać czynności w nich 
wykonywane. 
Uczeń nazywa środki transportu 
w Hamburgu, potrafi podać 
niezbędne informacje na temat 
komunikacji we własnym miejscu 
zamieszkania. 
Uczeń potrafi opisać podróż 
samochodem, podać kierunki na 
mapie, opisać wybrane zdjęcie, 
opisać drogę powrotną 
nastolatków ze szkoły, zna 
słownictwo związane z 
opisywaniem drogi. 
Potrafi wymienić nazwy 
czynności dnia codziennego i 
podać formy spędzania wolnego 
czasu. Umie wymienić środki 
transportu do szkół dzieci w 
Niemczech. Potrafi opowiedzieć 
o drodze powrotnej do domu 
niemieckich nastolatków. Potrafi 
zapytać o drogę w danym 

Uczeń potrafi wymienić budynki, 
instytucje i miejsca w mieście oraz 
nazwać czynności w nich 
wykonywane. 
Uczeń nazywa środki transportu w 
Hamburgu, potrafi podać niezbędne 
informacje na temat komunikacji we 
własnym miejscu zamieszkania. 
Uczeń potrafi opisać podróż 
samochodem, podać kierunki na 
mapie, opisać wybrane zdjęcie, 
opisać drogę powrotną nastolatków 
ze szkoły, zna słownictwo związane 
z opisywaniem drogi. 
Potrafi wymienić nazwy czynności 
dnia codziennego i podać formy 
spędzania wolnego czasu. Umie 
wymienić środki transportu do szkół 
dzieci w Niemczech. Potrafi 
opowiedzieć o drodze powrotnej do 
domu niemieckich nastolatków. 
Potrafi zapytać o drogę w danym 
miejscu. Umie opowiedzieć o życiu 
chłopca na wsi oraz o swoim 
miejscu zamieszkania. 

Uczeń potrafi wymienić budynki, 
instytucje i miejsca w mieście oraz 
nazwać czynności w nich wykonywane. 
Uczeń nazywa środki transportu w 
Hamburgu, potrafi podać niezbędne 
informacje na temat komunikacji we 
własnym miejscu zamieszkania. 
Uczeń potrafi podać kierunki na mapie, 
opisać wybrane zdjęcie, opisać drogę 
powrotną nastolatków ze szkoły, zna 
słownictwo związane z opisywaniem 
drogi. 
Potrafi wymienić nazwy czynności dnia 
codziennego i podać formy spędzania 
wolnego czasu. Umie wymienić środki 
transportu do szkół dzieci w 
Niemczech. Potrafi zapytać o drogę w 
danym miejscu.  
Uczeń potrafi wymienić atrakcje 
turystyczne Frankfurtu nad Menem, zna 
słownictwo związane i niezbędne przy 
zakupie biletu.  Potrafi kupić bilet 
kolejowy oraz uzyskać informacje na 
temat odlotu samolotu. 

Uczeń potrafi wymienić budynki, 
instytucje i miejsca w mieście oraz 
nazwać czynności w nich 
wykonywane. 
Uczeń nazywa środki transportu w 
Hamburgu. 
Uczeń potrafi podać kierunki na 
mapie, zna słownictwo związane z 
opisywaniem drogi. 
Potrafi wymienić nazwy czynności 
dnia codziennego i podać formy 
spędzania wolnego czasu.   
Uczeń potrafi wymienić atrakcje 
turystyczne Frankfurtu nad Menem, 
zna słownictwo związane i niezbędne 
przy zakupie biletu. Potrafi kupić bilet 
kolejowy oraz uzyskać informacje na 
temat odlotu samolotu. 



miejscu. Umie opowiedzieć o 
życiu chłopca na wsi oraz o 
swoim miejscu zamieszkania. 
Uczeń potrafi wymienić atrakcje 
turystyczne Frankfurtu nad 
Menem, zna słownictwo 
związane i niezbędne przy 
zakupie biletu. Umie opowiedzieć 
o ciekawych miejscach we 
Frankfurcie nad Menem, potrafi 
kupić bilet kolejowy oraz uzyskać 
informacje na temat odlotu 
samolotu. 

Uczeń potrafi wymienić atrakcje 
turystyczne Frankfurtu nad Menem, 
zna słownictwo związane i 
niezbędne przy zakupie biletu. Umie 
opowiedzieć o ciekawych miejscach 
we Frankfurcie nad Menem, potrafi 
kupić bilet kolejowy oraz uzyskać 
informacje na temat odlotu 
samolotu. 

V. Modewelt in Deutschland. 
„Świat mody w Niemczech”. 
 
Mam na sobie sweter. 
To jest idealne ubranie do 
szkoły ! 
Muszę sobie kupić nowe 
spodnie ! 
W sklepie odzieżowym. 
Mój wygląd jest moim 
problemem. 
Trendy modowe podczas Świąt 
Wielkanocnych. 
Shopping w Berlinie. 
Niemiecki świat mody. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
poszczególne części garderoby 
noszone w danych porach roku. 
Potrafi powiedzieć, co się chętnie 
nosi i co on lubi ubierać. Umie 
wyrazić opinię na temat 
garderoby swojej i kolegów. 
Potrafi zakupić części garderoby, 
zapytać o kolor, rozmiar, cenę 
oraz przymierzalnię garderoby. 
Potrafi opowiedzieć o 
problemach nastolatków, udzielić 
koledze porady. 
Uczeń umie wymienić zwyczaje 
wielkanocne, nazwać tradycyjne 
symbole wielkanocne, 
opowiedzieć o zwyczajach 
wielkanocnych w Niemczech. 
Potrafi nazwać poszczególne 
działy w centrum handlowym. 
Umie opowiedzieć o 
możliwościach robienia zakupów 
w Berlinie. 
Potrafi wymienić nazwiska 
osobistości niemieckiego świata 
mody, opisać pokaz mody, 
zrelacjonować pokaz mody. 
 
 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
poszczególne części garderoby 
noszone w danych porach roku. 
Potrafi powiedzieć, co się chętnie 
nosi i co on lubi ubierać. Umie 
wyrazić opinię na temat garderoby 
swojej i kolegów. 
Potrafi zakupić części garderoby, 
zapytać o kolor, rozmiar, cenę oraz 
przymierzalnię garderoby. 
 
Uczeń umie wymienić zwyczaje 
wielkanocne, nazwać tradycyjne 
symbole wielkanocne. 
Potrafi nazwać poszczególne działy 
w centrum handlowym. Umie 
opowiedzieć o możliwościach 
robienia zakupów w Berlinie. 
Potrafi wymienić nazwiska 
osobistości niemieckiego świata 
mody, opisać pokaz mody, 
zrelacjonować pokaz mody. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
poszczególne części garderoby 
noszone w danych porach roku.  
Potrafi zakupić części garderoby, 
zapytać o kolor, rozmiar, cenę oraz 
przymierzalnię garderoby. 
Uczeń umie wymienić zwyczaje 
wielkanocne, nazwać tradycyjne 
symbole wielkanocne. 
Potrafi nazwać poszczególne działy w 
centrum handlowym.  
Potrafi wymienić nazwiska osobistości 
niemieckiego świata mody. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
poszczególne części garderoby 
noszone w danych porach roku.  
Potrafi zakupić części garderoby, 
zapytać o kolor, rozmiar, cenę oraz 
przymierzalnię garderoby. 
Uczeń umie wymienić zwyczaje 
wielkanocne, nazwać tradycyjne 
symbole wielkanocne. Potrafi nazwać 
poszczególne działy w centrum 
handlowym.  
Potrafi wymienić nazwiska osobistości 
niemieckiego świata mody. 



VI. Lernen, Arbeit und Freizeit 
in Deutschland. 
„Nauka, praca i czas wolny w 
Niemczech“. 
 
Zarezerwowaliśmy bilety w 
Internecie. 
Lubiłem/am czytać książkę 
„Alicja w krainie czarów”. 
Co najchętniej czytasz i 
oglądasz ? 
Gdzie oni pracują ? 
Za mało kieszonkowego ! 
Mój wymarzony zawód. 
System szkolnictwa w 
Niemczech. 
Gwiazdy Hollywood z 
niemieckimi korzeniami. 
Projekt. 
 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
wydarzenia kulturalne. Umie 
opisać zdjęcie. 
Potrafi wymienić zainteresowania 
z dzieciństwa i opowiedzieć o 
swoich zainteresowaniach z 
dzieciństwa.  
Umie wymienić nazwy 
niemieckich stacji telewizyjnych i 
podać nazwy programów TV. 
Umie nazwać niemieckie stacje 
TV i opowiedzieć o swoich 
ulubionych programach TV. 
Potrafi podać nazwy zawodów, 
miejsc pracy oraz czynności tam 
wykonywanych. 
Potrafi się wypowiedzieć na 
temat kieszonkowego i o nie 
poprosić rodziców. 
Uczeń potrafi opowiedzieć o 
swoim wymarzonym zawodzie. 
Potrafi podać typy szkół w 
Niemczech i w Polsce i 
poinformować o systemie 
szkolnictwa w Niemczech i w 
Polsce. 
Potrafi podać podstawowe 
informacje o wybranych 
gwiazdach Hollywood 
niemieckiego pochodzenia i o 
nich opowiedzieć. 
Uczeń potrafi podać środki 
transportu uczniów w Niemczech 
i w Polsce, wymienić możliwości 
robienia zakupów w Niemczech i 
we własnym miejscu 
zamieszkania. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
wydarzenia kulturalne. Umie opisać 
zdjęcie. 
Potrafi wymienić zainteresowania z 
dzieciństwa. 
Umie wymienić nazwy niemieckich 
stacji telewizyjnych i podać nazwy 
programów TV. 
Umie nazwać niemieckie stacje TV. 
Potrafi podać nazwy zawodów, 
miejsc pracy oraz czynności tam 
wykonywanych. 
Potrafi się wypowiedzieć na temat 
kieszonkowego. 
Potrafi podać typy szkół w 
Niemczech i w Polsce. 
Potrafi podać podstawowe 
informacje o wybranych gwiazdach 
Hollywood niemieckiego 
pochodzenia i o nich opowiedzieć. 
Uczeń potrafi podać środki 
transportu uczniów w Niemczech i 
w Polsce, wymienić możliwości 
robienia zakupów w Niemczech i we 
własnym miejscu zamieszkania. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
wydarzenia kulturalne.  
Umie wymienić nazwy niemieckich 
stacji telewizyjnych i podać nazwy 
programów TV. 
Umie nazwać niemieckie stacje TV. 
Potrafi podać nazwy zawodów, miejsc 
pracy. 
 
Potrafi podać typy szkół w Niemczech i 
w Polsce. Potrafi podać podstawowe 
informacje o wybranych gwiazdach 
Hollywood niemieckiego pochodzenia. 
Uczeń potrafi podać środki transportu 
uczniów w Niemczech i w Polsce. 

Uczeń potrafi nazwać i wymienić 
wydarzenia kulturalne.  
Umie wymienić nazwy niemieckich 
stacji telewizyjnych i podać nazwy 
programów TV. 
Potrafi podać nazwy zawodów, miejsc 
pracy. 
Potrafi podać typy szkół w Niemczech 
i w Polsce.  
Uczeń potrafi podać środki transportu 
uczniów w Niemczech i w Polsce. 

VII.Gramatyka i słownictwo. czasowniki regularne i 
nieregularne w czasie 
teraźniejszym Präsens w l.poj i w 
lm., czasowniki rozdzielnie 
złożone w czasie teraźniejszym 

czasowniki regularne i nieregularne 
w czasie teraźniejszym Präsens w 
l.poj i w lm., czasowniki rozdzielnie 
złożone w czasie teraźniejszym 
Präsens w l.poj i w lm., czasowniki 

czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie teraźniejszym Präsens w l.poj i 
w lm., czasowniki rozdzielnie złożone w 
czasie teraźniejszym Präsens w l.poj i 
w lm., czasowniki modalne, czasowniki 

czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie teraźniejszym Präsens w l.poj i 
w lm., czasowniki rozdzielnie złożone 
w czasie teraźniejszym Präsens w 
l.poj i w lm., czasowniki modalne, 



Präsens w l.poj i w lm., 
czasowniki modalne, czasowniki 
zwrotne, liczebniki, tryb 
rozkazujący, rodzajniki określone 
i nieokreślone w mianowniku, 
przeczenie kein/ keine w 
mianowniku i w bierniku, zaimki 
dzierżawcze w mianowniku, 
przysłówki w stopniu równym, 
wyższym i najwyższym, zdania 
złożone ze spójnikami 
wymagającymi szyku prostego 
oraz szyku przestawnego, 
rzeczownik w celowniku, 
czasownik rozdzielnie złożony 
wehtun w czasie Präsens, zaimki 
osobowe w celowniku, zaimki 
dzierżawcze w celowniku, zaimki 
osobowe w bierniku, przyimki z 
celownikiem i z biernikiem, 
przyimki określające położenie 
rzeczy, słówka pytające wo i 
wohin, dopełniacz rzeczownika, 
imiesłów czasu przeszłego 
(Partizip Perfekt) czasowników 
regularnych, imiesłów czasu 
przeszłego (Partizip Perfekt) 
czasowników nieregularnych, 
czas przeszły Perfekt z 
czasownikiem posiłkowym sein, 
zaimki dzierżawcze w celowniku, 
przyimki z celownikiem, przyimki 
z biernikiem, forma 
grzecznościowa Sie, odmiana 
przymiotników po rodzajniku 
określonym, odmiana 
przymiotników po rodzajniku 
nieokreślonym, po przeczeniu 
kein/ keine, zaimki wskazujące i 
pytające, rekcja wybranych 
czasowników, spójniki 
wymagające szyku zdania 

modalne, czasowniki zwrotne, 
liczebniki, tryb rozkazujący, 
rodzajniki określone i nieokreślone 
w mianowniku, przeczenie kein/ 
keine w mianowniku i w bierniku, 
zaimki dzierżawcze w mianowniku, 
przysłówki w stopniu równym, 
wyższym i najwyższym, zdania 
złożone ze spójnikami 
wymagającymi szyku prostego oraz 
szyku przestawnego, rzeczownik w 
celowniku, czasownik rozdzielnie 
złożony wehtun w czasie Präsens, 
zaimki osobowe w celowniku, 
zaimki dzierżawcze w celowniku, 
zaimki osobowe w bierniku, 
przyimki z celownikiem i z 
biernikiem, przyimki określające 
położenie rzeczy, słówka pytające 
wo i wohin, dopełniacz rzeczownika, 
imiesłów czasu przeszłego (Partizip 
Perfekt) czasowników regularnych, 
imiesłów czasu przeszłego (Partizip 
Perfekt) czasowników 
nieregularnych, czas przeszły 
Perfekt z czasownikiem posiłkowym 
sein, zaimki dzierżawcze w 
celowniku, przyimki z celownikiem, 
przyimki z biernikiem, forma 
grzecznościowa Sie, odmiana 
przymiotników po rodzajniku 
określonym, odmiana 
przymiotników po rodzajniku 
nieokreślonym, po przeczeniu kein/ 
keine, zaimki wskazujące i pytające, 
rekcja wybranych czasowników, 
spójniki wymagające szyku zdania 
podrzędnego (końcowego), 
odmiana przymiotników, gdy 
rzeczownik występuje bez 
rodzajnika, czasowniki regularne w 
czasie przeszłym Präteritum, 

zwrotne, liczebniki, tryb rozkazujący, 
rodzajniki określone i nieokreślone w 
mianowniku, przeczenie kein/ keine w 
mianowniku i w bierniku, zaimki 
dzierżawcze w mianowniku, przysłówki 
w stopniu równym, wyższym i 
najwyższym, rzeczownik w celowniku, 
zaimki osobowe w celowniku, zaimki 
dzierżawcze w celowniku, zaimki 
osobowe w bierniku, przyimki z 
celownikiem i z biernikiem, przyimki 
określające położenie rzeczy, słówka 
pytające wo i wohin, imiesłów czasu 
przeszłego (Partizip Perfekt) 
czasowników regularnych, imiesłów 
czasu przeszłego (Partizip Perfekt) 
czasowników nieregularnych, czas 
przeszły Perfekt z czasownikiem 
posiłkowym sein, zaimki dzierżawcze w 
celowniku, przyimki z celownikiem, 
przyimki z biernikiem, forma 
grzecznościowa Sie, odmiana 
przymiotników po rodzajniku 
określonym, odmiana przymiotników po 
rodzajniku nieokreślonym, po 
przeczeniu kein/ keine, zaimki 
wskazujące i pytające, rekcja 
wybranych czasowników, czasowniki 
regularne w czasie przeszłym 
Präteritum, czasowniki nieregularne w 
czasie przeszłym Präteritum, czas 
przyszły Futur I. 

czasowniki zwrotne, liczebniki, tryb 
rozkazujący, rodzajniki określone i 
nieokreślone w mianowniku, 
przeczenie kein/ keine w mianowniku 
i w bierniku, zaimki dzierżawcze w 
mianowniku, przysłówki w stopniu 
równym, wyższym i najwyższym, 
zaimki osobowe w celowniku, zaimki 
dzierżawcze w celowniku, zaimki 
osobowe w bierniku, przyimki z 
celownikiem i z biernikiem, przyimki 
określające położenie rzeczy, słówka 
pytające wo i wohin, imiesłów czasu 
przeszłego (Partizip Perfekt) 
czasowników regularnych, imiesłów 
czasu przeszłego (Partizip Perfekt) 
czasowników nieregularnych, czas 
przeszły Perfekt z czasownikiem 
posiłkowym sein, zaimki dzierżawcze 
w celowniku, przyimki z celownikiem, 
przyimki z biernikiem, forma 
grzecznościowa Sie, czasowniki 
regularne w czasie przeszłym 
Präteritum, czasowniki nieregularne w 
czasie przeszłym Präteritum, czas 
przyszły Futur I. 



podrzędnego (końcowego), 
odmiana przymiotników, gdy 
rzeczownik występuje bez 
rodzajnika, czasowniki regularne 
w czasie przeszłym Präteritum, 
czasowniki nieregularne w czasie 
przeszłym Präteritum, zdania 
warunkowe rzeczywiste, czas 
przyszły Futur I. 

czasowniki nieregularne w czasie 
przeszłym Präteritum, zdania 
warunkowe rzeczywiste, czas 
przyszły Futur I. 

 

 

OCENA CELUJĄCA 

1. Rozumienie tekstu słuchanego / czytanego. 

Uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i 

pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania, - na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną 

myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi. 

2. Sprawność mówienia. 

Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania, nie popełnia błędów, 

które zakłócają komunikację, swobodnie reaguje w określonych sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o 

wydarzeniach życia codziennego, szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości, dokładnie opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, 

przedstawia intencje i plany na przyszłość. Wypowiedzi są płynne, wypowiedzi są całkowicie poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji. 

3. Sprawność pisania. 

Uczeń bez żadnych trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, stosując środki wyrazu 

charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji, swobodnie reaguje w 

formie pisemnej w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z 

teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, wypowiedzi pisemne są zgodne z 

tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne, wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza program 

nauczania, zawierają tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu i nie zawierają błędów interpunkcyjnych. 



 

4. Gramatyka i słownictwo. 

Uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program, stosuje w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania. 

 

5. Inne umiejętności i formy aktywności. 

Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania wdanej klasie, jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie 

zadania domowe, z prac klasowych uzyskuje 100 % punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, uzyskał większość ocen cząstkowych 

celujących i bardzo dobrych, dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, 

notatki), współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, - stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) 

w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu, - ma świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), odnosi sukcesy w konkursach 

i olimpiadach, zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. 

 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, nie posiada podstawowych wiadomości i umiejętności, 

niezbędnych do kontynuowania nauki oraz przyswajania nowych treści w klasie wyższej. 


