
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO OGÓLNEGO 

 

 

 

 Ocena: DOPUSZCZAJĄCY – wymagania konieczne 

 

Leksyka i gramatyka: Jego znajomość struktur leksykalno-gramatycznych jest bardzo 

powierzchowna i ogólnikowa.  

Komunikacja i wymowa: Uczeń z pomocą nauczyciela  potrafi porozumieć się w 

prostych sytuacjach życiowych, opisać obrazek, udzielić i uzyskać informacje. Nie potrafi 

samodzielnie wypowiadać się na dany temat, ma duże trudności z negocjowaniem, 

wyrażaniem opinii, relacjonowaniem. Popełnia liczne błędy fonetyczne, gramatyczne i 

leksykalne utrudniające komunikację. 

Umiejętność pisania: Uczeń potrafi napisać krótką formę użytkową i list prywatny, nie 

przestrzega jednak wszystkich wymogów formalnych, popełnia liczne błędy językowe i 

ortograficzne 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Rozumienie tekstów jest cząstkowe, 

uczeń często gubi główną myśl tekstu. Słabo rozumie polecenia nauczyciela. 

Estetyczne prowadzenie zeszytu bierzemy na plus. 

 

 

 Ocena: DOSTATECZNY – wymagania podstawowe 

 

Leksyka i gramatyka: Uczeń dysponuje ubogim zasobem słownictwa i struktur 

gramatycznych, posiada jednak solidne podstawy wiedzy i umiejętności językowych, zna 

podstawowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne. 

Komunikacja i wymowa: Uczeń z niewielką pomocą nauczyciela porozumiewa się w 

prostych codziennych sytuacjach. Jego dłuższe wypowiedzi nie są również całkowicie 

samodzielne. Potrafi wyrazić swoją opinię, choć ma trudności z jej uzasadnieniem, 

podejmuje próby negocjacji i formułowania kompromisu. Popełnia błędy fonetyczne, 

leksykalne i gramatyczne, ale komunikacja jest zachowana, choć chwilami utrudniona. 

Umiejętność pisania: Uczeń opanował w stopniu zadowalającym umiejętność 

formułowania tekstów pisanych. Dotyczy to krótkich form użytkowych i listu 

prywatnego. Ma natomiast trudności z redagowaniem listu formalnego. 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Uczeń rozumie główne zagadnienia, 

potrafi określić myśl przewodnią tekstu i wydobyć kluczowe informacje, nie dostrzega 

jednak detali. 

Rozumie polecenia nauczyciela, komunikaty i teksty, choć czasami potrzebuje zwolnienia 

tempa mówienia bądź powtarzania. 

 

 Ocena: DOBRY – wymagania rozszerzające 

 

Leksyka i gramatyka: Uczeń opanował materiał gramatyczno-leksykalny w stopniu 

umożliwiającym mu samodzielne i w miarę swobodne porozumiewanie się, dłuższe ustne 

i pisemne wypowiadanie się na dany temat. Drobne braki w opanowaniu materiału w 

nieznaczny sposób wpływają na jego bogactwo językowe i poziom wypowiedzi. 

Komunikacja i wymowa: Uczeń samodzielnie porozumiewa się w prostych sytuacjach 

życiowych, samodzielnie prowadzi dialogi, negocjacje, potrafi nawiązać rozmowę,  

wyrazić i uzasadnić swoją opinię, doprowadzić do kompromisu. Potrafi szczegółowo 



opowiedzieć tekst, opracować dany temat, przygotować referat.  Jego wypowiedzi są 

spójne i logiczne. Popełnia nieliczne błędy językowe i fonetyczne, które jednak nie 

zakłócają komunikacji, nie są rażące. 

Umiejętność pisania: Uczeń opanował w stopniu dobrym umiejętność pisania, w tym 

listu formalnego. Popełnia nieliczne błędy językowe. Przekazuje zadane informacje w 

sposób poprawny, spójny i logiczny, dostosowuje formy wypowiedzi do wymogów 

formalnych. 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Uczeń potrafi wydobyć większość 

potrzebnych informacji ze słuchanego bądź czytanego tekstu i przekazać je, pisemnie lub 

ustnie. Rozumie komunikaty i teksty, gdy są one wypowiadane w normalnym tempie i bez 

powtórzeń. 

 

 Ocena: BARDZO DOBRY – wymagania dopełniające 

 

Leksyka i gramatyka: Uczeń zna wszystkie struktury leksykalno-gramatyczne i stosuje 

je poprawnie. Bogaty zasób słownictwa i struktur gramatycznych  sprawia, że jego 

wypowiedzi cechuje wysoki poziom samodzielności i swobody w wyrażaniu swoich 

myśli w języku obcym.  

Komunikacja i wymowa: Uczeń potrafi swobodnie poprowadzić rozmowę na tematy, 

które są mu znane, objęte programem nauczania. Jego wypowiedzi  są płynne, spójne, 

logiczne i bogate językowo, w swoich wypowiedziach używa zaawansowanych struktur 

leksykalno-gramatycznych.  Popełnia drobne błędy fonetyczne i językowe, które nie 

obniżają znacząco poziomu jego wypowiedzi. 

Umiejętność pisania: Uczeń opanował w bardzo dobrym stopniu  umiejętność 

formułowania tekstów pisanych: krótkich i dłuższych form użytkowych. Przekazuje 

zadane informacje w sposób poprawny, spójny i logiczny, dostosowuje formy 

wypowiedzi do wymogów formalnych. Stosuje różnorodne struktury leksykalno-

gramatyczne oraz wyrażenia idiomatyczne. Popełnia nieliczne błędy językowe. 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Z bardzo dobrym wynikiem  wykonuje 

ćwiczenia sprawdzające detaliczne rozumienie tekstów słuchanych i czytanych. 

W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu: uczeń rozumie w całości tekst bądź  

komunikat (zarówno kluczowe informacje, jak i detale), którego temat, leksyka i struktury 

gramatyczne objęte są programem nauczania. 

W zakresie rozumienia tekstu czytanego: uczeń jest w stanie bez pomocy słownika 

zrozumieć tekst zwarty  lub dialog na tematy znane, ale także takie, które przekraczają 

zasób jego środków językowych, stosuje domysł na podstawie kontekstu.  

 

 Ocena: CELUJĄCY – wymagania wykraczające 
 

Leksyka i gramatyka: Uczeń w całości opanował materiał leksykalno- gramatyczny, a 

także ma wiedzę i umiejętności językowe wykraczające poza program nauczania. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykonuje dodatkowe zadania 

potwierdzające jego umiejętności w zakresie wszystkich sprawności językowych. 

Komunikacja i wymowa: Biegle posługuje się językiem obcym, jego wypowiedzi są 

swobodne i płynne, bogate w wyrażenia idiomatyczne i świadczące o dużej znajomości 

zaawansowanych struktur gramatyczno-leksykalnych. Nie popełnia błędów w wymowie, 

posiada bezbłędny akcent i intonację. 

Umiejętność pisania: Uczeń potrafi ująć dany temat wieloaspektowo, stosując 

różnorodność myśli i argumentów, w sposób oryginalny, w eleganckim stylu i poprawnej 

formie (np. rozprawki, opowiadania).  



Jego prace pisemne posiadają nienaganną stronę stylistyczną, ortograficzną i 

interpunkcyjną, cechuje je bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych i frazeologii. 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Z bardzo dobrym wynikiem wykonuje 

zadania sprawdzające jego zrozumienie tekstów słuchanych i pisanych o podwyższonym 

stopniu trudności. 

Jednym z warunków otrzymania oceny celującej jest osiąganie wysokich wyników w 

konkursach. 

 

 Ocena: NIEDOSTATECZNY 
 

Leksyka i gramatyka: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści 

programowych w minimalnym stopniu. Nieznajomość najprostszego słownictwa oraz 

podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych nie pozwala mu na komunikację. 

Komunikacja i wymowa: Nie potrafi wypowiedzieć prostych fraz, odtworzyć prostego 

tekstu. Błędy wymowy uniemożliwiają zrozumienie jego wypowiedzi. 

Umiejętność pisania: Uczeń nie potrafi poprawnie zbudować  nawet prostych zdań. Nie 

potrafi wypełnić formularza, napisać krótkiej formy użytkowej (kartki pocztowej, notatki, 

ogłoszenia itp.). 

Rozumienie tekstów słuchanych i czytanych: Nie rozumie tekstu, nie wyłapuje nawet 

pojedynczych słów, nie jest w stanie wykonać żadnego zadania nawet z pomocą 

nauczyciela. Nie rozumie poleceń nauczyciela i innego rozmówcy, treści komunikatów. 

Zwolnienie tempa mówienia i powtórzenie nie przyczynia się do zrozumienia informacji. 

Nie potrafi poprawnie czytać. Nie przejawia żadnej aktywności na zajęciach. 
 

 


