
                                     WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

KLASA VII „KOMPASS TEAM 2” 

Problematyka zajęć Wymagania podstawowe 
(P) 

Wymagania 
ponadpodstawowe (PP) 

ROZDZIAŁ 1 – DER KALENDER 

Jaka jest pogoda?   
 
Cele podróży w różnych 
porach roku  
 
 Święta 
   
 Podarunki 
   
 Przygotowanie przyjęcia 
urodzinowego   
 
 Zaimek nieosobowy es  
 
 Zaimek osobowy  
 
 Czasowniki z celownikiem  
 
 Zaimek zwrotny 

Uczeń potrafi:  
 - nazwać zjawiska 
pogodowe 
 - nazwać pory roku; 
 - wymienić nazwy miesięcy; 
 - opisać pogodę; 
 - powiedzieć, co robi w 
danej porze roku; 
 - podać ulubiona porę roku; 
 - wymienić nazwy świąt w 
krajach niemieckojęzycznych 
i w Polsce ; 
- określić czas trwania świąt 
 - porównać nazwy ferii 
szkolnych w krajach 
niemieckojęzycznych i w 
Polsce; 
- wymienić nazwy 
prezentów; 
 - wymienić zwyczaje 
świąteczne; 
 - powiedzieć, co robi w 
święta; - zapytać innych, co 
robią w święta; 
 - powiedzieć, jak 
przygotowuje przyjęcie 
urodzinowe; 
 - powiedzieć, co robi w 
czasie przyjęcia 
urodzinowego; 
 - czytać na głos, stosując 
poprawną wymowę i 
intonację; 

Uczeń potrafi: 
- opisać ze szczegółami 
zjawiska pogodowe; 
- nazwać pory roku, 
wymienić nazwy miesięcy; 
 - opisać szczegółowo 
pogodę w określonych 
porach roku; 
 - powiedzieć, co dokładnie 
robi w danej porze roku; 
 - opisać ulubioną porę roku; 
 - nazwać święta w krajach 
niemieckojęzycznych i w 
Polsce; 
 - określić dokładnie czas 
trwania świąt; 
 - porównać nazwy i terminy 
ferii szkolnych w krajach 
niemieckojęzycznych i w 
Polsce; 
 - powiedzieć, jakie prezenty 
daje bliskim; 
 - nazwać i opisać zwyczaje 
świąteczne w krajach 
niemieckojęzycznych i w 
Polsce; 
 - opowiedzieć, jak spędza 
święta; 
 - dowiedzieć się, jak inni 
spędzają święta; 
 - opisać szczegółowo 
przygotowania do przyjęcia 
urodzinowego; 
 - opisać sposób spędzania 
przyjęcia urodzinowego; 
 - czytać ze zrozumieniem, 
stosując nienaganną 
wymowę i intonację; 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 2       INTERESSEN, PFLICHTEN, TRÄUME 

 

Zainteresowania   
 
Zajęcia w czasie wolnym  
 
 Obowiązki  
 
 Pomoc innym  
 
 Zawody   
 
 Rzeczowniki 
odczasownikowe 
  
Czasowniki modalne: 
können, sollen, müssen, 
wollen  
 
 Zaimek osobowy  
 
 Żeńskie nazwy zawodów 
 

Uczeń potrafi:  
 - podać swoje ulubione 
zajęcia;  
 - zapytać innych o 
zainteresowania; 
 - nazwać możliwości 
spędzania wolnego czasu; 
 - zapytać, co ktoś potrafi 
zrobić; 
 - odmienić czasowniki 
modalne; 
 - wymienić swoje 
powinności i obowiązki; 
 - zareagować odmową na 
propozycję wspólnego 
wyjścia; - powiedzieć, komu 
i jak pomaga; 
 - poprosić o pomoc; 
 - odpowiedzieć odmownie 
na prośbę; 
 - powiedzieć, kim chce 
zostać; 
 - powiedzieć, co potrafi 
zrobić; - tworzyć żeńskie 
odpowiedniki nazw 
zawodów; 

Uczeń potrafi: 
- opowiedzieć o swoich 
ulubionych zajęciach i 
zajęciach innych osób; 
 - zapytać innych o ich 
zainteresowania; 
 - wyrazić swoje zdanie na 
temat różnych 
zainteresowań, 
poinformować o swoich 
umiejętnościach i 
umiejętnościach innych 
osób; 
 - zapytać o umiejętności 
innych; 
 - odmienić i odpowiednio 
stosować czasowniki 
modalne; 
 - opowiedzieć o 
powinnościach i 
obowiązkach swoich i innych 
osób; 
 - zareagować odmową  na  
propozycję wspólnego 
wyjścia 
uzasadnić odmowę; 
 - powiedzieć, komu i jak 
pomaga; 
 - powiedzieć, komu i jak 
pomagają inni; 
 - poprosić o pomoc; 
 - odpowiedzieć odmownie 
na prośbę o pomoc i 
uzasadnić odmowę; 
 - powiedzieć, kim chce 
zostać i co lubi robić; 
 - powiedzieć, co umie robić 
i czego się jeszcze musi 
nauczyć; - tworzyć żeńskie 



odpowiedniki nazw 
zawodów; 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawności językowe:  

  

A. Rozumienie ze słuchu.   

W rozwijaniu tej sprawności językowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności 

rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą 

zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należą: • rozpoznawanie słyszanych 

wyrazów • rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu  • rozpoznawanie 

głównej myśli/głównego tematu słuchanego tekstu • zadania wielokrotnego wyboru • zadania 

prawda/fałsz, tak/nie • uzupełnianie luk w zdaniach lub tekście na podstawie wysłuchanych 

informacji • wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie 

tekstu   słuchanego • eliminacja wyrazów, zwrotów lub informacji, które nie wystąpiły w 

wysłuchanym tekście • przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów • uzupełnianie 

brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst • odpowiedzi na pytania do 

wysłuchanego tekstu • przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób 

występujących w tekście • przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy • 

odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu • znalezienie kolejności zdań, 

wypowiedzi lub wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu • wykonanie piosenek na 

podstawie nagrania • tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych • przyporządkowanie 

tytułów do fragmentów tekstu • tworzenie notatek na podstawie słuchanego tekstu.  

  

B. Mówienie.   

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji 

języka niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów: • udzielanie i 

uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytań oraz   formułowanie 

odpowiedzi w formie dialogów, odgrywanie ról, prowadzenie ankiet i   wywiadów • 

inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych 

• opowiadanie o ulubionej porze roku, zwyczajach świątecznych, przyjęciu urodzinowym,   

lubianych i nielubianych zajęciach, obowiązkach,    • wyrażanie emocji, prośby lub propozycji 



czegoś, przeprosin • przyznawanie racji • pytanie o pozwolenie • składanie życzeń • poprawne 

wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim • powtarzanie usłyszanych słów • ćwiczenie 

wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy 

językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów, zdań oraz 

fragmentów tekstów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących 

form zadań: • zadania wielokrotnego wyboru  • zadania prawda/fałsz, tak/nie • odpowiedzi 

na pytania • tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu • ustalanie kolejności zdań w 

dialogach • uzupełnianie fragmentów tekstu • łączenie ze sobą części danego wyrazu lub 

zdania • łączenie ze sobą części tekstów • ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub 

dopisywanie brakujących liter • wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter • łączenie 

wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym • łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym 

• wykreślanie słowa, które nie pasuje do pozostałych • identyfikacja w tekście słów kluczy • 

uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu • dopasowanie ilustracji do tekstów • 

ustalanie autora danej wypowiedzi  • ilustrowanie treści tekstu • pisemne streszczenie treści 

przeczytanego tekstu.  

 

D. Pisanie.   

Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:   • wypełnienie 

formularza, ankiety, tabeli • formułowanie podpisów do obrazków  • uzupełnianie luk w 

zdaniach i tekstach • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej • uzupełnianie elementów 

dialogu • układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków • pisemne udzielenie odpowiedzi na 

pytanie • uzupełnianie asocjogramów • poprawne zapisywanie odgadniętych słów • 

rozwiązywanie testów samooceny • pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, e-maile, 

notatki, kartki z życzeniami, kartki   pocztowe, wywiad, wypełnianie ankiety, formularza, opis 

• adresowanie kartek pocztowych • rozwiązywanie krzyżówek • wpisywanie brakujących 

liter w wyrazach.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

KLASA VIII „KOMPASS TEAM 2” 

Problematyka zajęć Wymagania podstawowe 
(P) 

Wymagania 
ponadpodstawowe (PP) 

 

ROZDZIAŁ 3     WOHNEN 

Wyposażenie pomieszczeń 
w mieszkaniu  
 
Urządzanie pokoju   
 
Na wsi albo w małym 
mieście 
 
Wymarzony dom, 
wymarzone osiedle  
 
Przyimki po czasownikach 
określających miejsce 

Uczeń potrafi:  
 - wymienić nazwy 
pomieszczeń w mieszkaniu; 
 - nazwać meble i sprzęty 
domowe; 
 - określić ustawienie mebli 
w pokoju; 
 - zapytać o ustawienie 
mebli w pokoju; 
 - wymienić obiekty w 
mieście i na wsi; 
 - nazwać typy 
budownictwa; 

Uczeń potrafi:  
 - opisać swoje mieszkanie, 
uwzględniając poszczególne 
pomieszczenia, meble i 
sprzęty domowe; 
 - określić miejsce 
ustawiania mebli w pokoju; 
 - opisać swój pokój; 
 - wyrazić opinię o pokoju; 
 - wymienić obiekty w 
mieście i na wsi oraz określić 
ich położenie; 



 
Zdania współrzędnie 
złożone ze spójnikami: und, 
oder, aber, sondern  
 
Przyimki po czasownikach 
wyrażających ruch 
 

 - powiedzieć o swoim 
miejscu zamieszkania; 
 - dowiedzieć się, jak 
mieszka inna osoba; 
 - opisać swój pokój;  
- powiedzieć, dokąd idzie i 
co tam będzie robić; 
 - tworzyć zdania 
współrzędnie złożone; 
 - stosować czasowniki 
określające miejsce; 

 - uzasadnić swoje zdanie na 
temat mieszkania na wsi lub 
w małym mieście; 
 - opowiedzieć o swoim 
miejscu zamieszkania i 
wyrazić opinię na ten temat; 
 - dowiedzieć się, jak 
mieszka inna osoba i zapytać 
o jej opinię na ten temat; 
 - opowiedzieć, jak urządza 
pokój; 
 - powiedzieć, dokąd idzie i 
co będzie robić w tym 
miejscu; 
 - tworzyć zdania 
współrzędnie złożone; 
 - stosować odpowiedni 
przypadek po poznanych 
przyimkach ;  
 

 

ROZDZIAŁ  4      DAS LEBEN SCHREIBT GESCHICHTEN 

 

Opowiadanie o 
wydarzeniach z przeszłości  
 
 Niespodzianka  
 
 Dolegliwości i choroby  
Lekarze 
 
Czas przeszły Perfekt  
 
Imiesłów czasu przeszłego 
  
Czasownik posiłkowy haben 
i sein  
 

Uczeń potrafi:  
 - opowiedzieć o 
wydarzeniach z przeszłości; 
 - tworzyć czas przeszły 
Perfekt; 
 - zapytać rozmówcę o 
wydarzenia z przeszłości; 
 - nazwać części ciała i 
dolegliwości oraz lekarzy 
specjalistów; 

Uczeń potrafi: 
 - opowiedzieć o 
wydarzeniach z przeszłości; 
 - tworzyć czas przeszły 
Perfekt; 
 - stosować zwroty 
określające emocje; 
 - dowiedzieć się rozmówcy 
o wydarzenia z przeszłości; 
 - prowadzić rozmowy 
podczas wizyty u lekarza;  

 

ROZDZIAŁ 5      REISEN 

Droga do szkoły 
   
Pytanie o drogę 
  

Uczeń potrafi:  
 - powiedzieć, jak daleko ma 
do szkoły; 

Uczeń potrafi:  
 - powiedzieć, jak daleko ma 
do szkoły; 



Środki lokomocji  
 
Informacja kolejowa 
  
Pozdrowienia z podróży  
 
Przyimki z celownikiem 
  
Przyimki z biernikiem 
  
Zaimek pytający: welcher, 
welche, welches 
   
 Czasownik modalny dürfen 
 

 - 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; 
 - wymienić atrakcje 
Wiednia; 
 - napisać pocztówkę z 
pozdrowieniami;  
 

 - 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; 
 - nazwać atrakcje Wiednia; 
 - napisać pocztówkę z 
pozdrowieniami;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawności językowe:  

  

A. Rozumienie ze słuchu. 

  W rozwijaniu tej sprawności językowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów 

umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za 

pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należą: • rozpoznawanie 



słyszanych wyrazów • rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu  • 

rozpoznawanie głównej myśli/głównego tematu słuchanego tekstu • zadania wielokrotnego 

wyboru • zadania prawda/fałsz, tak/nie • uzupełnianie luk w zdaniach lub tekście na 

podstawie wysłuchanych informacji • wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście 

czytanym na podstawie tekstu   słuchanego • eliminacja wyrazów, zwrotów lub informacji, 

które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście • przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych 

tekstów • uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst • 

odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu • przyporządkowanie wypowiedzi do 

poszczególnych osób występujących w tekście • przyporządkowanie imion do zdjęć po 

wysłuchaniu rozmowy • odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu • znalezienie 

kolejności zdań, wypowiedzi lub wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu • wykonanie 

piosenek na podstawie nagrania • tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych • 

przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu • tworzenie notatek na podstawie 

słuchanego tekstu. 

 

B. Mówienie.   

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji 

języka niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów: • udzielanie i 

uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytań oraz   formułowanie 

odpowiedzi w formie dialogów, odgrywanie ról, prowadzenie ankiet i   wywiadów • 

inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych 

• opowiadanie o swoim miejscu zamieszkania,   zdarzeniach z przeszłości,  • opisywanie 

swojego pokoju, wydarzeń z życia klasy, drogi do szkoły, dolegliwości • wyrażanie opinii na 

temat zainteresowań, mieszkania na wsi i w małym oraz dużym   mieście, różnych 

pomieszczeń,  • wyrażanie emocji, prośby lub propozycji czegoś, przeprosin • przyznawanie 

racji • pytanie o pozwolenie • składanie życzeń • poprawne wypowiadanie wyrazów w języku 

niemieckim • powtarzanie usłyszanych słów • ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie 

słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy językowe oraz głośne czytanie i 

powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów, zdań oraz fragmentów tekstów.  

 

C. Sprawność czytania ze zrozumieniem. 

 Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących 

form zadań: • zadania wielokrotnego wyboru  • zadania prawda/fałsz, tak/nie • odpowiedzi 

na pytania • tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu • ustalanie kolejności zdań w 

dialogach • uzupełnianie fragmentów tekstu • łączenie ze sobą części danego wyrazu lub 

zdania • łączenie ze sobą części tekstów • ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub 

dopisywanie brakujących liter • wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter • łączenie 

wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym • łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym 

• wykreślanie słowa, które nie pasuje do pozostałych • identyfikacja w tekście słów kluczy • 

uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu • dopasowanie ilustracji do tekstów • 



ustalanie autora danej wypowiedzi  • ilustrowanie treści tekstu • pisemne streszczenie treści 

przeczytanego tekstu. 

D. Pisanie.   

Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:   • wypełnienie 

formularza, ankiety, tabeli • formułowanie podpisów do obrazków  • uzupełnianie luk w 

zdaniach i tekstach • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej • uzupełnianie elementów 

dialogu • układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków • pisemne udzielenie odpowiedzi na 

pytanie • uzupełnianie asocjogramów • poprawne zapisywanie odgadniętych słów • 

rozwiązywanie testów samooceny • pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, e-maile, 

notatki, kartki z życzeniami, kartki   pocztowe, wywiad, wypełnianie ankiety, formularza, opis 

• adresowanie kartek pocztowych • rozwiązywanie krzyżówek • wpisywanie brakujących 

liter w wyrazach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA  
NIEMIECKIEGO  

W KLASIE  IV 
„Wir smart 1” 

 
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
 
Na ocenę dopuszczającą (2) 
 

 rozumienie ze słuchu 
Uczeń: 

− rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, 

− prawidłowo reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku obcym, 

− rozumie krótkie i łatwe teksty zgodne z tematyką programową, 
 

 mówienie 
Uczeń: 

− wita się i żegna z rówieśnikiem, 

− przedstawia się, 

− zna liczebniki główne, 

− zna nazwy członków rodziny, 

− mówi, że ma rodzeństwo lub że jest jedynakiem, 

− zna niektóre przymiotniki charakteryzujące osobę, 

− rozróżnia pytania kierowane do rówieśnika i osoby dorosłej, 
 

 czytanie 
Uczeń: 

− czyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela, 

− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze 
zrozumieniem) często przy pomocy nauczyciela, 

− łączy obrazek z tekstem, 
 

 pisanie 
Uczeń: 

− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom, 

− zapisuje poprawnie poznane struktury, 

− układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy 
nauczyciela. 

 
Na ocenę dostateczną (3) 
 

 rozumienie ze słuchu 



 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty, 

− rozpoznaje liczebniki, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy nauczyciela, 
 

 mówienie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− zna więcej słów do danego bloku tematycznego, 

− poprawnie wymawia poznane słownictwo, 

− pyta o wiek, 

− mówi, ile ma lat, 

− stosuje przyimek von, 

− rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone, 

− poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy mein i dein, 

− zna odmianę czasownika sein, 

− poprawnie stosuje zaimki osobowe, 

− charakteryzuje osobę za pomocą przymiotników, 

− pyta o numer telefonu, 

− potrafi podać swój numer telefonu, 

− pyta koleżankę, gdzie mieszka, 

− udziela informacji o swoim miejscu zamieszkania, 

− odpowiada ustnie na proste pytania, 

− pyta o adres zamieszkania i adres e-mail, 

− udziela informacji o miejscu zamieszkania i adresie e-mail, 

− pyta, gdzie znajduje się dane miasto, 
 

• czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela, 

− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,  

− stosuje zasady interpunkcji, 
 

 pisanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami, 

− układa i zapisuje zdania wg schematu, 

− zapisuje liczebniki, 

− wypełnia formularz z danymi osobowymi. 
 
 

WYMAGANIA PONADODSTAWOWE: 
Na ocenę dobrą (4) 



 

 rozumienie ze słuchu 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą nauczyciela, 

− selektywnie rozumie podany tekst. 
 

• mówienie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− ma większy zasób słownictwa, 

− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących błędów, 

− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką,  

− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia, 

− zna zasady tworzenia pytań przez inwersję i swobodnie je stosuje, 

− opowiada o swojej rodzinie, 

− pyta rówieśnika, ile osób jest w jego rodzinie i sam udziela takiej informacji, 

− pyta, gdzie mieszkają różne osoby. 
 

 czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania  
i interpunkcji, 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą 
nauczyciela.  

 

 pisanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów, 

− poprawnie wykonuje proste działania matematyczne i zapisuje je, 

− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny. 
 
Na ocenę bardzo dobrą (5) 
 

 rozumienie ze słuchu 
 
Uczeń: 

− globalnie rozumie podany tekst, 

− prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,  

− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem, 

− rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym. 
 

 mówienie 



 
Uczeń: 

− formułuje dłuższą wypowiedź, 

− logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych, 

− nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań, 

− w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia 
gramatyczne, 

− zna nazwy ważniejszych miast krajów niemieckojęzycznych, pokazuje je na mapie, 

− samodzielnie wykonuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 

− formułuje krótką wypowiedź na temat swojej osoby. 
 

 czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:  

− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania i 
interpunkcji, 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą 
nauczyciela. 

 
4. pisanie 

 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów, 

− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny, swojej osoby, 

− uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami, 

− układa dialogi z podanych zdań,  

− przyporządkowuje do siebie pary zdań, 

− zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela. 
 
Na ocenę celującą (6) 
 
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym 
słownictwem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA  
NIEMIECKIEGO  

W KLASIE  V 
„Wir smart 1” 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 
Na ocenę dopuszczającą (2) 
 

 rozumienie ze słuchu 
Uczeń: 

− rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, 

− prawidłowo reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku obcym, 

− rozumie krótkie i łatwe teksty zgodne z tematyką programową, 
 

 mówienie 
Uczeń: 

− wita się i żegna z rówieśnikiem, 

− przedstawia się, 

− zna liczebniki główne, 

− zna nazwy członków rodziny, 

− rozróżnia pytania kierowane do rówieśnika i osoby dorosłej, 

− zna nazwy niektórych pomieszczeń w domu, 

− zna nazwy niektórych mebli i przedmiotów codziennego użytku, 

− pyta rówieśnika i osobę dorosłą o samopoczucie, mówi sam jak się czuje, zna określenia 
do wyrażania samopoczucia, 

− zna nazwy niektórych napojów, 

− zna nazwy niektórych zwierząt domowych oraz nazwy pożywienia dla nich, 

− zna czasowniki sprechen i kommen, 
 

 czytanie 
Uczeń: 

− czyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela, 



− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze 
zrozumieniem) często przy pomocy nauczyciela, 

− łączy obrazek z tekstem, 
 

 pisanie 
Uczeń: 

− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom, 

− zapisuje poprawnie poznane struktury, 

− układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy 
nauczyciela. 

 
Na ocenę dostateczną (3) 
 

 rozumienie ze słuchu 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty, 

− rozpoznaje liczebniki, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy nauczyciela, 
 

 mówienie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− zna więcej słów do danego bloku tematycznego, 

− poprawnie wymawia poznane słownictwo, 

− pyta o wiek, 

− mówi, ile ma lat, 

− stosuje przyimek von, 

− rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone, 

− poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy mein i dein, 

− zna odmianę czasownika sein, 

− poprawnie stosuje zaimki osobowe, 

− charakteryzuje osobę za pomocą przymiotników, 

− odpowiada ustnie na proste pytania, 

− opisuje pomieszczenia w domu, używając przymiotników, 

− pyta o wygląd danego pomieszczenia, 

− pyta o konkretne przedmioty w celu ich rozpoznania i odpowiada (twierdząco  
i przecząco) na takie pytania, 

− zna formy przeczące kein i nicht, 

− proponuje coś do picia, 

− stosuje formę möchte-, 

− pyta rówieśnika, czy ma zwierzę i odpowiada na takie pytanie,  

− zna przyimki in i aus, 

− pyta o pochodzenie danej osoby i odpowiada na takie pytanie, 

− pyta rówieśnika, w jakim języku mówi, 

− zna nazwy niektórych państw oraz języków używanych w danych krajach, 



 

• czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela, 

− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,  

− stosuje zasady interpunkcji, 
 

 pisanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto: 

− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami, 

− układa i zapisuje zdania wg schematu, 

− zapisuje liczebniki, 

− wypełnia formularz z danymi osobowymi. 
 
 
 

WYMAGANIA PONADODSTAWOWE: 
 
Na ocenę dobrą (4) 
 

 rozumienie ze słuchu 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem, 

− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą nauczyciela, 

− selektywnie rozumie podany tekst. 
 

• mówienie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− ma większy zasób słownictwa, 

− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących błędów, 

− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką,  

− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia, 

− zna zasady tworzenia pytań przez inwersję i swobodnie je stosuje, 

− opowiada o swojej rodzinie, 

− pyta rówieśnika, ile osób jest w jego rodzinie i sam udziela takiej informacji, 

− pyta, gdzie mieszkają różne osoby. 
 

 czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania  
i interpunkcji, 



− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą 
nauczyciela.  

 

 pisanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów, 

− poprawnie wykonuje proste działania matematyczne i zapisuje je, 

− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny i ulubionego zwierzęcia. 
 
Na ocenę bardzo dobrą (5) 
 

 rozumienie ze słuchu 
 
Uczeń: 

− globalnie rozumie podany tekst, 

− prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,  

− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem, 

− rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym. 
 

 mówienie 
 
Uczeń: 

− formułuje dłuższą wypowiedź, 

− logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych, 

− nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań, 

− w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia 
gramatyczne, 

− zna nazwy ważniejszych miast krajów niemieckojęzycznych, pokazuje je na mapie, 

− poprawnie stosuje rodzajnik określony i nieokreślony, formy przeczące i zaimki 
osobowe, 

− samodzielnie wykonuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 

− opowiada o ulubionym zwierzęciu, 

− zna i poprawnie stosuje zaimek bezosobowy man, 

− formułuje krótką wypowiedź na temat swojej osoby. 
 

 czytanie 
 
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:  

− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania i 
interpunkcji, 

− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą 
nauczyciela. 

 
5. pisanie 

 



Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto: 

− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów, 

− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny, zwierząt domowych, 
swojej osoby, 

− uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami, 

− układa dialogi z podanych zdań,  

− przyporządkowuje do siebie pary zdań, 

− zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela. 
 
Na ocenę celującą (6) 
 
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym 
słownictwem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


