
Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  

2. O wymaganiach i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych informuje uczniów nauczyciel na 

początku roku szkolnego. O ewentualnych zmianach i poprawkach uczniowie dowiadują się przed 

ich wprowadzeniem. 

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować formy i wymagania stawiane uczniom do zaleceń 

zawartych w tych opiniach.  

4. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się oceny cząstkowe, które uczeń 

otrzymuje za: 

 kartkówki (obejmujące materiał z maksymalnie 3 ostatnich lekcji) 

 odpowiedzi ustne 

 prace klasowe 

 pracę na lekcji 

 aktywność na lekcji 

 prace domowe 

 wykonywanie lub współudział w wykonywaniu projektu, referatu lub innej pracy. 

 

5. Ocena semestralna i roczna nie jest średnia arytmetyczną.  

6. Praca klasowa: 

 zapowiedziana jest z tygodniowym wyprzedzeniem 

 zakres pracy klasowej podaje nauczyciel;  

 uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, a w przypadku stwierdzenia, że kontaktuje się z 

innymi uczniami, nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi pisanie, co jest równoznaczne z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 w przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do napisania pracy klasowej    

  terminie wyznaczonym przez nauczyciela;   

 uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie  

   wyznaczonym przez nauczyciela;   

 

7. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne uczniów, obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie 

omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej 

zapowiedzi. 

8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form 

aktywności. 

9. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe. W każdym semestrze 

przewiduje się przynajmniej trzy prace klasowe dla 2 jednostek lekcyjnych tygodniowo oraz dwie 

prace klasowej dla 1 jednostki lekcyjnej tygodniowo. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest 

określona i wynika z bieżącej pracy uczniów.  

10. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy klasowej. Termin zaliczenia 

uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.  

11. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą. Za brak 

pracy na lekcji uczeń może otrzymać minus. Trzy minusy dają ocenę niedostateczną.  



12. Kryteria oceniania prac pisemnych:  

% ocena 

41-50 dopuszczająca 

51-74 dostateczna 

75-90 dobra 

91-100 bardzo dobra 

 

 

13. Prace pisemne do wglądu uczniów i rodziców są dostępne u nauczyciela. 

 

14. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze, które obejmują: brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki, brak książki lub 

zeszytu. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

15. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego lub podręcznika z zeszytem ćwiczeń, z 

których uczeń korzysta podczas lekcji, uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.  

16. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel do dnia ostatecznego wystawienia ocen.  

17. W celu uzyskania oceny semestralnej lub rocznej wyższej niż przewidywana uczeń ma prawo 

przystąpić do egzaminu sprawdzającego. Egzamin odbywa się w formie pisemnej lub ustnej w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

18. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na 1 semestr musi wykazać się znajomością materiału 

z zakresu tego semestru w terminie podanym przez nauczyciela. 

 

19. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel do dnia ostatecznego wystawienia ocen. 



Zakres wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego 

 

OCENA CELUJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela, 

-uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane, których 

słownictwo i struktury 

gramatyczne wykraczają poza 

program nauczania, 

-na bazie przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu określa 

główną jego myśl, znajduje 

określone informacje, określa 

intencje autora tekstu, 

-uczeń potrafi opowiedzieć 

treść przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

stosując bogate słownictwo 

skomplikowane struktury 

gramatyczne, 

-uczeń tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate 

słownictwo i 

skomplikowane struktury 

gramatyczne wykraczające 

poza materiał nauczania, 

-wypowiedzi są spójne i 

logiczne,  

-uczeń nie popełnia w 

wypowiedzi błędów, które 

zakłócają komunikację, 

-wypowiedzi są płynne, 

-uczeń potrafi 

spontanicznie nawiązać i 

podtrzymać rozmowę, 

wypowiada się swobodnie 

bez przygotowania, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera bogate słownictwo i 

skomplikowane struktury 

gramatyczne wykraczające 

poza program nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera sporadyczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna nie 

zawiera błędów 

interpunkcyjnych 

-uczeń stosuje 

bezbłędnie 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania oraz 

wykraczające poza 

program, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

bogaty zasób słów 

wykraczający poza 

materiał nauczania 

-uczeń posiadł wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza program nauczania w 

danej klasie, 

-uczeń jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, wykonuje prace projektowe 

oraz wszystkie zadania domowe, 

-uczeń uzyskuje z prac klasowych 100% 

punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na 

ocenę celującą, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

celujących i bardzo dobrych, 

-uczeń swobodnie posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

-uczeń osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach, 

-uczeń uczęszcza na zajęcia koła j. 

niemieckiego, 

-uczeń korzysta z różnych źródeł informacji 

w j. niemieckim, 

-zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych 

OCENA BARDZO DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i wypowiedzi 

nauczyciela, 

-uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane w około 

91%, 

-na bazie przeczytanego/ 

-uczeń wypowiada się 

swobodnie stosując bogaty 

zasób słów i struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, 

-wypowiedzi są spójne i 

logiczne, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera bogate słownictwo i 

struktury gramatyczne 

--uczeń stosuje 

bezbłędnie 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

-uczeń opanował pełny materiał objęty 

programem nauczania w danej klasie, 

-uczeń jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, bierze udział w pracach 

projektowych oraz systematycznie odrabia 

zadania domowe, 

-uczeń uzyskuje z prac klasowych 91%-99% 



wysłuchanego tekstu określa 

główną jego myśl, znajduje 

określone informacje, określa 

intencje autora tekstu, 

-uczeń potrafi opowiedzieć 

treść przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu stosując 

słownictwo i struktury 

gramatyczne objęte 

programem nauczania, 

-uczeń nie popełnia w 

wypowiedzi błędów, które 

zakłócają komunikację, 

-wypowiedzi są płynne, 

-uczeń potrafi nawiązać i 

podtrzymać rozmowę, 

zawarte w programie 

nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera sporadyczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, - 

wypowiedź pisemna zawiera 

sporadyczne błędy 

interpunkcyjne 

ustnych i pisemnych 

bogaty zasób słów 

zawarty w materiale 

nauczania, 

-uczeń buduje spójne 

zdania 

punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

bardzo dobrych, 

-uczeń swobodnie posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

-uczeń bierze udział w konkursach i 

olimpiadach, 

-uczeń uczęszcza na zajęcia koła j. 

niemieckiego, 

-uczeń korzysta z różnych źródeł informacji 

w j. niemieckim, 

-zna kulturę i obyczaje krajów 

niemieckojęzycznych 

OCENA DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń rozumie wszystkie 

polecenia i większość 

wypowiedzi nauczyciela, 

-uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane w około 

75%, 

-na bazie przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu określa 

główną jego myśl, znajduje 

większość informacji, określa 

intencje autora tekstu, 

-uczeń potrafi opowiedzieć 

treść przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu 

stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania, 

-uczeń wypowiada się 

stosując zasób słów i 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

-wypowiedzi są spójne i 

logiczne, 

-uczeń popełnia w 

wypowiedzi błędy, ale nie 

zakłócają one komunikacji, 

-wypowiedzi są płynne 

przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela, 

-uczeń prezentuje 

wypowiedź zgodnie z 

tematem, 

-wypowiedź jest poprawna 

fonetycznie, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy 

interpunkcyjne, 

-wypowiedź zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktury 

składniowe, 

-uczeń stosuje 

poprawnie struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

dość duży zasób słów 

zawarty w materiale 

nauczania, 

-uczeń buduje spójne 

zdania, 

-uczeń opanował materiał objęty 

programem nauczania w danej klasie, 

-uczeń jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, bierze udział w pracach 

projektowych oraz systematycznie odrabia 

zadania domowe, 

-uczeń uzyskuje z prac klasowych 75%-90% 

punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

dobrych, 

-uczeń dość swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami językowymi, 

-uczeń korzysta z różnych źródeł informacji 

w j. niemieckim, 

-uczeń potrafi korzystać ze słownika 

dwujęzycznego, 

OCENA DOSTATECZNA 



ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń rozumie większość 

poleceń i niektóre 

wypowiedzi nauczyciela, 

-uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane w około 

60%, 

-na bazie przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu potrafi 

znaleźć większość 

potrzebnych informacji, 

-uczeń potrafi opowiedzieć 

treść przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu stosując 

słownictwo i struktury 

gramatyczne objęte 

programem nauczania, 

-uczeń wypowiada się 

stosując pojedyncze słowa 

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

-wypowiedzi nie zawsze są 

spójne i logiczne, 

-uczeń popełnia w 

wypowiedzi dość liczne 

błędy, które zakłócają 

czasami komunikację, 

-wypowiedzi są zbyt 

krótkie i nie zawsze tworzą 

logiczną całość, 

-uczeń prezentuje 

wypowiedź zgodnie z 

opracowanym tematem, 

-wypowiedź nie zawsze 

jest 

poprawna fonetycznie, 

-wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

zgodna z tematem i logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy 

interpunkcyjne, 

-wypowiedź zawiera 

nieliczne 

powtórzenia słownictwa i 

struktury składniowe, 

-uczeń stosuje 

poprawnie niektóre 

struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

niewielki zasób słów 

zawarty w materiale 

nauczania, 

-uczeń buduje 

sporadycznie spójne 

zdania, 

-uczeń potrafi budować 

proste zdania 

-uczeń opanował materiał objęty programem 

nauczania w danej klasie na poziomie 

podstawowym, 

-uczeń uczestniczy w miarę systematycznie 

w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania 

domowe, 

-uczeń uzyskuje z prac klasowych 51%-74% 

punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

dostatecznych, 

-uczeń w stopniu dostatecznym posługuje 

się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

-uczeń potrafi korzystać w stopniu 

dostatecznym ze słownika dwujęzycznego, 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń nie rozumie 

większości poleceń i 

wypowiedzi nauczyciela, 

-uczeń rozumie teksty 

słuchane i pisane w około 

41%, 

-na bazie przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu nie 

potrafi znaleźć większości 

potrzebnych informacji, 

-uczeń potrafi wydobyć 

-uczeń wypowiada się 

stosując pojedyncze słowa 

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

-wypowiedzi nie są spójne 

i logiczne, 

-uczeń popełnia w 

wypowiedzi liczne błędy, 

które zakłócają 

komunikację, 

-wypowiedź pisemna nie 

odpowiada w przeważającej 

części założonej formie, 

- wypowiedź pisemna jest 

tylko częściowo zgodna z 

tematem, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera 

podstawowe słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte w minimum 

-uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych w programie 

nauczania, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

bardzo niewielki 

zasób słów zawarty w 

materiale nauczania, 

-uczeń nie opanował materiału objętego 

programem nauczania w danej klasie na 

poziomie minimum, 

-uczeń nie uczestniczy systematycznie bądź 

aktywnie w zajęciach i sporadycznie odrabia 

zadania domowe, 

-uczeń uzyskuje z prac klasowych 41%-50% 

punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

dopuszczających, 

-uczeń w stopniu bardzo podstawowym 



niedużą ilość informacji i 

przekształcić je w formę 

pisemną lub wypowiedź ustną 

-wypowiedzi są zbyt 

krótkie i rzadko tworzą 

logiczną całość, 

-uczeń ma trudności z 

przygotowaniem 

wypowiedzi na dany temat 

-wypowiedź nie jest 

poprawna fonetycznie, 

programowym, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera liczne błędy, które w 

znacznej mierze zakłócają 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera 

liczne błędy interpunkcyjne, 

-wypowiedź zawiera ubogie 

słownictwa i struktury 

składniowe, 

-uczeń buduje 

sporadycznie 

spójne zdania, 

-uczeń potrafi budować 

proste zdania, które nie 

są spójne, 

-zasób słownictwa nie 

zawsze odpowiada 

przerabianemu 

tematowi 

posługuje się 

nabytymi kompetencjami językowymi, 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTAN

EGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 
SPRAWNOŚĆ PISANIA 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

-uczeń nie rozumie poleceń i 

wypowiedzi nauczyciela, 

-uczeń nie rozumie tekstów 

słuchanych i czytanych nawet 

w 40%, 

-na bazie przeczytanego/ 

wysłuchanego tekstu nie 

potrafi znaleźć potrzebnych 

informacji, 

-uczeń nie potrafi wydobyć 

informacji i przekształcić je w 

formę pisemną lub 

wypowiedź ustną 

-uczeń nie potrafi 

wypowiedzieć się na 

określony temat ani 

odpowiedzieć na bardzo 

proste pytania nauczyciela, 

-uczeń popełnia w 

wypowiedzi liczne błędy, 

które uniemożliwiają 

komunikację, 

-uczeń nie potrafi 

przygotować wypowiedzi 

na dany temat 

-wypowiedź pisemna nie 

odpowiada założonej formie, 

- wypowiedź pisemna nie 

jest zgodna z tematem, 

- wypowiedź pisemna nie 

zawiera podstawowego 

słownictwa i struktur 

gramatycznych zawartych w 

minimum programowym, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera liczne błędy, które 

uniemożliwiają zrozumienie 

tekstu, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera liczne błędy 

interpunkcyjne, 

-wypowiedź zawiera bardzo 

ubogie słownictwo i 

struktury składniowe, 

-uczeń nie potrafi zbudować 

prostego zdania 

-uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych w programie 

nauczania, 

-uczeń stosuje w 

wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

pojedyncze 

słowa 

uniemożliwiające 

komunikację, 

-uczeń nie buduje 

spójnych zdań, 

-zasób słownictwa 

bardzo ubogi i nie 

odpowiadający 

przerabianemu 

tematowi 

-uczeń nie opanował materiału objętego 

programem nauczania w danej klasie na 

poziomie minimum, 

-uczeń nie uczestniczy systematycznie bądź 

aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac 

domowych, 

-uczeń nie uzyskuje z prac klasowych nawet 

41% punktów, 

-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych 

niedostatecznych, 

-uczeń nawet w stopniu bardzo 

podstawowym nie posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

 



Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z języka niemieckiego 

 

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny jedynie o jeden stopień w stosunku do proponowanej przez 

nauczyciela. 

 

Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z języka 

niemieckiego, jeżeli: 

20. przystąpił do  wszystkich prac klasowych (z uwzględnieniem dodatkowych terminów), 

21. jego frekwencja na lekcjach wynosiła minimum 50% 

 


