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Kryteria oceniania  j. niemiecki 

Podręcznik: Deutschteur fit  wydawnictwo: Nowa Era 

Klasa 7 

 

KRYTERIA OCENIANIA Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń podstawy programowej kształcenia 

ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. r. Poz. 

356) i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. 

Kryteria obejmują zakres ocen 2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej).  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia 

wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane 

przez nauczyciela do własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

ocena 2 3 4 5 
Rozdział 1 Rodzina w Niemczech 

Znajomość środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem 
podaje  
- formy powitania i 
pożegnania,  

• Częściowo zna i podaje 
-  formy powitania i 
pożegnania,  
-  podaje podstawowe 

• W większości zna i na ogół 
poprawnie  
- zna  formy powitania i 
pożegnania,  

• doskonale i z łatwością 
- zna  formy powitania i 
pożegnania,  
-  podaje podstawowe 
informacje o sobie i innych,  
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-  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 nazwy członków 
rodziny,  
-  zna internacjonalizmy,  
opowiada o rodzinie na 
podstawie drzewa 
genealogicznego,  
- zna nazwy zawodów,  
 informuje, jakie ma 
upodobania,  
-  zna liczebniki główne do 
100,  
-  zna zasady odmiany 
czasowników regularnych w 
liczbie pojedynczej i mnogiej 
 

informacje o sobie i innych,  
- pyta o dane osobowe 
innych osób,  
- informuje, jakie ma hobby, 
- zna powitania typowe dla 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego,  
- zna nazwy członków 
rodziny,  
-  zna internacjonalizmy,  
opowiada o rodzinie na 
podstawie drzewa 
genealogicznego,  
- zna nazwy zawodów,  
 informuje, jakie ma 
upodobania,  
-  zna liczebniki główne do 
100,  
-  zna zasady odmiany 
czasowników regularnych w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 
 
 
  

-  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 nazwy członków 
rodziny,  
-  zna internacjonalizmy,  
opowiada o rodzinie na 
podstawie drzewa 
genealogicznego,  
- zna nazwy zawodów,  
 informuje, jakie ma 
upodobania,  
-  zna liczebniki główne do 
100,  
-  zna zasady odmiany 
czasowników regularnych w 
liczbie pojedynczej i mn 
 
 
 

- pyta o dane osobowe 
innych osób,  
- informuje, jakie ma hobby, 
- zna powitania typowe dla 
krajów niemieckiego obszaru 
językowego,  
- zna nazwy członków 
rodziny,  
-  zna internacjonalizmy,  
opowiada o rodzinie na 
podstawie drzewa 
genealogicznego,  
- zna nazwy zawodów,  
 informuje, jakie ma 
upodobania,  
-  zna liczebniki główne do 
100,  
-  zna zasady odmiany 
czasowników regularnych w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 
 
 
 
 
 
. 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
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informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu. 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- bez większego trudu 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- z łatwością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 
 
 
 
 
 
 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 
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liczne błędy uczucia popełniając przy tym 
błędy 

leksykalne. 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne:  

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne:  

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy,  

• Reaguje w prostych 
sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

• Bez większego problemu 
reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustnych 
 

• Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając 
liczne błędy przekazuje 
informacje w języku polskim 
lub niemieckim  

• Przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

• Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

• Bez trudu przekazuje w 
języku niemieckim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

Rozdział 2 niemiecka szkoła 

Znajomość środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem   
- nazywa pomieszczenia 
szkolne i czynności w nich 
wykonywane,  
-  nazywa pomieszczenia w 
szkole na łódce w 

• Częściowo zna i  
- nazywa pomieszczenia 
szkolne i czynności w nich 
wykonywane,  
-  nazywa pomieszczenia w 
szkole na łódce w 

• W większości zna i na ogół 
poprawnie 
- nazywa pomieszczenia 
szkolne i czynności w nich 
wykonywane,  
-  nazywa pomieszczenia w 

• doskonale i z łatwością 
- nazywa pomieszczenia 
szkolne i czynności w nich 
wykonywane,  
-  nazywa pomieszczenia w 
szkole na łódce w 
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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,  
- zna nazwy pozytywnych i 
negatywnych cech 
charakteru,  
- 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 

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,  
- zna nazwy pozytywnych i 
negatywnych cech 
charakteru,  
- 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,  
 

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,  
- zna nazwy pozytywnych i 
negatywnych cech 
charakteru,  
- 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,  

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,  
- zna nazwy pozytywnych i 
negatywnych cech 
charakteru,  
- 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,  
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przeczenia kein / keine, 
rodzajników nieokreślonych 
oraz określonych w 
mianowniku oraz bierniku,  
- zna zaimki dzierżawcze,  
- zna zasady odmiany 
zaimków dzierżawczych w 
mianowniku 
 

 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- bez większego trudu 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- z łatwością rozpoznaje 
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- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

częściami tekstu. rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 
liczne błędy 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia popełniając przy tym 
błędy 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 
leksykalne. 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy. 

• Reaguje w prostych 
sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

• Bez większego problemu 
reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustnych 
 

• Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając 
liczne błędy przekazuje 
informacje w języku polskim 

• Przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 

• Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 

• Bez trudu przekazuje w 
języku niemieckim 
informacje zawarte w 
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lub niemieckim wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

Rozdział 3 dzień codzienny w Niemczech 

Znajomość środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem 
podaje  
-  pory dnia,  
-  czynności dnia 
powszedniego,  
-  zasady określania czasu 
zegarowego,  
-  proste słowa 
grzecznościowe,  
-  kontynenty i wybrane 
państwa,  
- odpowiedzi na pytania na 
podstawie zdjęcia,  
-  opowiadanie o swoim 
czasie wolnym,  
-  wybrane miejsca w 
mieście,  
-  jak kierowca wyścigowy 
Sebastian Vettel spędza czas 
wolny,  
- pytania o samopoczucie,  
- informacje o swoim 
samopoczuciu, 
-  jak zaproponować 
koleżance / koledze wyjście 
do wybranego miejsca w 
mieście,  
-  wyrażenia potrzebne do 

• Częściowo zna i  
- 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 kierowca 
wyścigowy Sebastian Vettel 
spędza czas wolny,  
- pyta o samopoczucie,  
- informuje o swoim 
samopoczuciu, 
- wie, jak zaproponować 
koleżance / koledze wyjście 
do wybranego miejsca w 
mieście,  
- zna wyrażenia potrzebne 
do przyjęcia lub odrzucenia 

• W większości zna i na ogół 
poprawnie 
- 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 kierowca 
wyścigowy Sebastian Vettel 
spędza czas wolny,  
- pyta o samopoczucie,  
- informuje o swoim 
samopoczuciu, 
- wie, jak zaproponować 
koleżance / koledze wyjście 
do wybranego miejsca w 
mieście,  
- zna wyrażenia potrzebne 

• doskonale i z łatwością 
- 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 kierowca 
wyścigowy Sebastian Vettel 
spędza czas wolny,  
- pyta o samopoczucie,  
- informuje o swoim 
samopoczuciu, 
- wie, jak zaproponować 
koleżance / koledze wyjście 
do wybranego miejsca w 
mieście,  
- zna wyrażenia potrzebne 
do przyjęcia lub odrzucenia 
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przyjęcia lub odrzucenia 
propozycji wspólnego 
wyjścia,  
-  atrakcje turystyczne 
Berlina,  
-  czasowniki rozdzielnie 
złożone,  
-  zasady odmiany 
czasowników 
nieregularnych,  
-   zasady określania 
przemieszczenia (się). 

propozycji wspólnego 
wyjścia,  
- nazywa atrakcje 
turystyczne Berlina,  
- wymienia czasowniki 
rozdzielnie złożone,  
- zna zasady odmiany 
czasowników 
nieregularnych,  
-  zna zasady określania 
przemieszczenia (się) 

do przyjęcia lub odrzucenia 
propozycji wspólnego 
wyjścia,  
- nazywa atrakcje 
turystyczne Berlina,  
- wymienia czasowniki 
rozdzielnie złożone,  
- zna zasady odmiany 
czasowników 
nieregularnych,  
-  zna zasady określania 
przemieszczenia (się) 
 

propozycji wspólnego 
wyjścia,  
- nazywa atrakcje 
turystyczne Berlina,  
- wymienia czasowniki 
rozdzielnie złożone,  
- zna zasady odmiany 
czasowników 
nieregularnych,  
-  zna zasady określania 
przemieszczenia (się) 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedz 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypo 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedz 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
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Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- bez większego trudu 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- z łatwością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekst 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 
liczne błędy 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia popełniając przy tym 
błędy 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 
leksykalne. 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 
 
 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w • Reaguje w prostych • Bez większego problemu • Bez problemu reaguje 
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prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy, 

sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustnych 

zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając 
liczne błędy przekazuje 
informacje w języku polskim 
lub niemieckim 

• Przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

• Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

• Bez trudu przekazuje w 
języku niemieckim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

Rozdział 4 Jedzenie w Niemczech 

Znajomości środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem   
- nazywa artykuły 
spożywcze,  
- wymienia artykuły, które 
się jada i pija na śniadanie 
oraz na kolację w Niemczech 
oraz w Polsce,  
-  nazwy potraw 
oferowanych w stołówkach 
szkolnych w wybranych 
krajach,  
- informacje, jak smakuje 
jedzenie w stołówce 
szkolnej,  
-  zwroty niezbędne do 
złożenia zamówienia w 
restauracji,  

• Częściowo zna i podaje  
- nazywa artykuły 
spożywcze,  
- wymienia artykuły, które 
się jada i pija na śniadanie 
oraz na kolację w Niemczech 
oraz w Polsce,  
-  nazwy potraw 
oferowanych w stołówkach 
szkolnych w wybranych 
krajach,  
- informacje, jak smakuje 
jedzenie w stołówce 
szkolnej,  
-  zwroty niezbędne do 
złożenia zamówienia w 
restauracji,  

• W większości zna i na ogół 
- nazywa artykuły 
spożywcze,  
- wymienia artykuły, które 
się jada i pija na śniadanie 
oraz na kolację w Niemczech 
oraz w Polsce,  
-  nazwy potraw 
oferowanych w stołówkach 
szkolnych w wybranych 
krajach,  
- informacje, jak smakuje 
jedzenie w stołówce 
szkolnej,  
-  zwroty niezbędne do 
złożenia zamówienia w 
restauracji,  

• doskonale i z łatwością 
- nazywa artykuły 
spożywcze,  
- wymienia artykuły, które 
się jada i pija na śniadanie 
oraz na kolację w Niemczech 
oraz w Polsce,  
-  nazwy potraw 
oferowanych w stołówkach 
szkolnych w wybranych 
krajach,  
- informacje, jak smakuje 
jedzenie w stołówce 
szkolnej,  
-  zwroty niezbędne do 
złożenia zamówienia w 
restauracji,  
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- wybrane lokale 
gastronomiczne,  
- rozumie porady udzielane 
innym osobom,  
- nazwy potraw 
charakterystycznych dla 
krajów niemieckojęzycznych, 
-z czego znany jest Wiedeń,  
- zna wyrażenia związane z 
robieniem zakupów,  
-  zasady stosowania zaimka 
nieokreślonego man, - zna 
zasady odmiany formy 
möchte… oraz czasownika 
nieregularnego nehmen,  
-  zasady tworzenia zdań w 
trybie rozkazującym, - 
 zna formy zaimków 
zwrotnych,  
-  czasowniki zwrotne. 

- wybrane lokale 
gastronomiczne,  
- rozumie porady udzielane 
innym osobom,  
- nazwy potraw 
charakterystycznych dla 
krajów niemieckojęzycznych, 
-z czego znany jest Wiedeń,  
- zna wyrażenia związane z 
robieniem zakupów,  
-  zasady stosowania zaimka 
nieokreślonego man, - zna 
zasady odmiany formy 
möchte… oraz czasownika 
nieregularnego nehmen,  
-  zasady tworzenia zdań w 
trybie rozkazującym, - 
 zna formy zaimków 
zwrotnych,  
-  czasowniki zwrotne. 

- wybrane lokale 
gastronomiczne,  
- rozumie porady udzielane 
innym osobom,  
- nazwy potraw 
charakterystycznych dla 
krajów niemieckojęzycznych, 
-z czego znany jest Wiedeń,  
- zna wyrażenia związane z 
robieniem zakupów,  
-  zasady stosowania zaimka 
nieokreślonego man, - zna 
zasady odmiany formy 
möchte… oraz czasownika 
nieregularnego nehmen,  
-  zasady tworzenia zdań w 
trybie rozkazującym, - 
 zna formy zaimków 
zwrotnych,  
-  czasowniki zwrotne. 
 

- wybrane lokale 
gastronomiczne,  
- rozumie porady udzielane 
innym osobom,  
- nazwy potraw 
charakterystycznych dla 
krajów niemieckojęzycznych, 
-z czego znany jest Wiedeń,  
- zna wyrażenia związane z 
robieniem zakupów,  
-  zasady stosowania zaimka 
nieokreślonego man, - zna 
zasady odmiany formy 
möchte… oraz czasownika 
nieregularnego nehmen,  
-  zasady tworzenia zdań w 
trybie rozkazującym, - 
 zna formy zaimków 
zwrotnych,  
-  czasowniki zwrotne. 
 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypo 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedz 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
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określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedz 

wypowiedzi. 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- bez większego trudu 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- z łatwością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekst 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 
liczne błędy 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia popełniając przy tym 
błędy 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 
leksykalne. 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w • Reaguje w prostych • Bez większego problemu • Bez problemu reaguje 
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prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy, 

sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustnych 

zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając 
liczne błędy przekazuje 
informacje w języku polskim 
lub niemieckim 

• Przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

• Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

• Bez trudu przekazuje w 
języku niemieckim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

Rozdział 5 Sport i rekordy nie tylko w Niemczech 

Znajomość środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem  
- nazywa popularne 
dyscypliny sportowe,  
- nazywa miejsca uprawiania 
sportu,  
- mówi, jaki sport uprawia 
oraz jak często,  
- nazywa czynności, które 
umie dobrze robić,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do porównywania osiągnięć 
sportowych,  
- zna liczebniki główne do 1 
000 000,  
- zna rekordy świata,  
- zna nazwy wybranych 
sprzętów sportowych,  

• Częściowo zna i  
- nazywa popularne 
dyscypliny sportowe,  
- nazywa miejsca uprawiania 
sportu,  
- mówi, jaki sport uprawia 
oraz jak często,  
- nazywa czynności, które 
umie dobrze robić,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do porównywania osiągnięć 
sportowych,  
- zna liczebniki główne do 1 
000 000,  
- zna rekordy świata,  
- zna nazwy wybranych 
sprzętów sportowych,  

• W większości zna i na ogół 
- nazywa popularne 
dyscypliny sportowe,  
- nazywa miejsca uprawiania 
sportu,  
- mówi, jaki sport uprawia 
oraz jak często,  
- nazywa czynności, które 
umie dobrze robić,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do porównywania osiągnięć 
sportowych,  
- zna liczebniki główne do 1 
000 000,  
- zna rekordy świata,  
- zna nazwy wybranych 
sprzętów sportowych,  

• doskonale i z łatwością 
- nazywa popularne 
dyscypliny sportowe,  
- nazywa miejsca uprawiania 
sportu,  
- mówi, jaki sport uprawia 
oraz jak często,  
- nazywa czynności, które 
umie dobrze robić,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do porównywania osiągnięć 
sportowych,  
- zna liczebniki główne do 1 
000 000,  
- zna rekordy świata,  
- zna nazwy wybranych 
sprzętów sportowych,  
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- zna atrakcje turystyczne 
Monachium oraz atrakcje 
Parku Olimpijskiego w 
Monachium,  
- zna zasady odmiany 
czasowników modalnych,  
- zna zasady stopniowania 
przymiotników,  
- zna zasady tworzenia zdań 
porównawczych. 

- zna atrakcje turystyczne 
Monachium oraz atrakcje 
Parku Olimpijskiego w 
Monachium,  
- zna zasady odmiany 
czasowników modalnych,  
- zna zasady stopniowania 
przymiotników,  
- zna zasady tworzenia zdań 
porównawczych. 

- zna atrakcje turystyczne 
Monachium oraz atrakcje 
Parku Olimpijskiego w 
Monachium,  
- zna zasady odmiany 
czasowników modalnych,  
- zna zasady stopniowania 
przymiotników,  
- zna zasady tworzenia zdań 
porównawczych. 

- zna atrakcje turystyczne 
Monachium oraz atrakcje 
Parku Olimpijskiego w 
Monachium,  
- zna zasady odmiany 
czasowników modalnych,  
- zna zasady stopniowania 
przymiotników,  
- zna zasady tworzenia zdań 
porównawczych. 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
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pisemnej.  
- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

- bez większego trudu 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

- z łatwością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekst 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 
liczne błędy 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia popełniając przy tym 
błędy 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 
leksykalne 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy 

• Reaguje w prostych 
sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

• Bez większego problemu 
reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustnych 

• Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając 
liczne błędy przekazuje 

• Przekazuje w języku 
niemieckim informacje 

• Bez większego trudu 
przekazuje w języku 

• Bez trudu przekazuje w 
języku niemieckim 
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informacje w języku polskim 
lub niemieckim 

zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

Natura, pogoda i wakacje w Niemczech 

Znajomość środków 
językowych 

• Słabo  
- zna nazwy miesięcy i pór 
roku,  
- nazywa zjawiska 
atmosferyczne,  
- zna zasady określania dat,  
-  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,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do redagowania pocztówki,  
- wie, z czego słynie zamek 
Neuschwanstein,  
- informuje, dokąd chce 
jechać na wakacje,  
- umie uzasadnić wybór,  
- zna zasady tworzenia 
liczebników porządkowych,  
- zna zasady stosowania 
zaimka nieosobowego es,  

• Częściowo   
- zna nazwy miesięcy i pór 
roku,  
- nazywa zjawiska 
atmosferyczne,  
- zna zasady określania dat,  
-  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,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do redagowania pocztówki,  
- wie, z czego słynie zamek 
Neuschwanstein,  
- informuje, dokąd chce 
jechać na wakacje,  
- umie uzasadnić wybór,  
- zna zasady tworzenia 
liczebników porządkowych,  
- zna zasady stosowania 
zaimka nieosobowego es,  

• W większości  
- zna nazwy miesięcy i pór 
roku,  
- nazywa zjawiska 
atmosferyczne,  
- zna zasady określania dat,  
-  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,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do redagowania pocztówki,  
- wie, z czego słynie zamek 
Neuschwanstein,  
- informuje, dokąd chce 
jechać na wakacje,  
- umie uzasadnić wybór,  
- zna zasady tworzenia 
liczebników porządkowych,  
- zna zasady stosowania 
zaimka nieosobowego es,  

• doskonale i z łatwością 
- zna nazwy miesięcy i pór 
roku,  
- nazywa zjawiska 
atmosferyczne,  
- zna zasady określania dat,  
-  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,  
- zna wyrażenia niezbędne 
do redagowania pocztówki,  
- wie, z czego słynie zamek 
Neuschwanstein,  
- informuje, dokąd chce 
jechać na wakacje,  
- umie uzasadnić wybór,  
- zna zasady tworzenia 
liczebników porządkowych,  
- zna zasady stosowania 
zaimka nieosobowego es,  
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Słuchanie • Ma trudności z e  
- zrozumieniem tekstów 
słuchanych 
- zrozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi.  
- często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi.  
- z dużą trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje, 
popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypow 

• Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy.  
- z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.  
-  bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje, 
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowie 

• Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi.  
- z łatwością znajduje proste 
informacje w wypowiedzi.  
- bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów.   
- trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- popełniając liczne błędy 

• Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów.  
- Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.  
- popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 

• Rozumie sens prostych 
tekstów.  
 - bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje.  
- popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów.  
- z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje.  
- bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa intencje 
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określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- z trudnością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

wypowiedzi pisemnej.  
- na ogół rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej.  
- bez większego trudu 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej.  
- z łatwością rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekst 

Mówienie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
podstawowymi , wyraża 
swoje opinie oraz uczucia i 
emocje popełniając przy tym 
liczne błędy 

• Czasami popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
posługując się 
podstawowym słownictwem, 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia popełniając przy tym 
błędy 

• Popełniając nieliczne błędy 
w zasadzie niezaburzające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne:, wyraża swoje opinie 
oraz uczucia i emocje 
popełniając nieliczne błędy 
leksykalne 

• Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne:  , 
wyraża swoje opinie oraz 
uczucia i emocje, 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji 

Pisanie • Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
tworzy często z pomocą 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne 

• Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Popełniając nieliczne w na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 

• Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne:; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach:  
 popełnia liczne błędy,  
popełniając liczne błędy 

• Reaguje w prostych 
sytuacjach:  
- popełniając dość liczne 
błędy,  
- uzyskuje i przekazuje 
informacje , czasem 
popełniając błędy.  
- nie zawsze poprawnie 
gramatycznie wypowiada się 

• Bez większego problemu 
reaguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach:  
- popełniając drobne błędy,.  
- bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje - 
popełniając nieliczne błędy 
w wypowiedziach ustny 

• Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach:  
- Bez trudu i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje  
- prawidłowo wypowiada się 
bez żadnych błędów 
leksykalnych 

Przetwarzanie wypowiedzi • Nieudolnie, popełniając • Przekazuje w języku • Bez większego trudu • Bez trudu przekazuje w 
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liczne błędy przekazuje 
informacje w języku polskim 
lub niemieckim 

niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy.  
 

przekazuje w języku 
niemieckim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełnia drobne 
błędy 

języku niemieckim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
- swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
przekazuje informacje 

 


