
Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego. 
Klasa pierwsza, poziom III.0 
Nauczyciel – Bogumiła Perchlicka 
 
Rozdział 1: Kontakte 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń  

 zna nazwy wybranych krajów europejskich, ich stolice i język urzędowy 
 odpowiada na pytania o podstawowe dane personalne 
 potrafi policzyć 1 – 20 
 zna zaimki osobowe w mianowniku 
 zna schemat odmiany czasowników prostych 
 zna szyk wyrazów w zdaniu prostym 
 zna przeczenia: nein, nicht 
 zna znaczenie słownictwa omawianego podczas lekcji, potrafi je zastosować 

 w bardzo krótkich, zrozumiałych zdaniach 
 rozumie globalnie omawiane na lekcji teksty 

 
Ocena dostateczna 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz 

 potrafi podać podstawowe informacje na temat Niemiec, Szwajcarii i Austrii 
 potrafi się krótko przedstawić 
 potrafi odmienić poznane czasowniki proste oraz czasownik „sein”  

i zastosować je w bardzo krótkich, zrozumiałych zdaniach 
 potrafi wyszukać w znanym tekście potrzebne informacje 
 stosuje formy powitania i pożegnania 

 
Ocena dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz 

 potrafi wykonać podstawowe działania na liczbach do 20 
 stosuje poprawnie szyk wyrazów i właściwą formę czasownika w zdaniu 
 stosuje zwroty grzecznościowe 
 potrafi po niemiecku przekazać wyszukane w tekście informacje, a błędy 

jedynie nieznacznie zakłócają komunikację 
 w adekwatny sposób posługuje się poznanym słownictwem odpowiadając 

na pytania lub zasięgając informacji  
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz 

 płynnie stosuje poznane słownictwo w krótkich wypowiedziach na omawiane 
tematy 

 poprawnie wyszukuje w tekście o znanej tematyce potrzebne informacje 
 i przekazuje je w języku niemieckim w krótkich zdaniach, a błędy nie 
zakłócają komunikacji 

 potrafi po niemiecku w bardzo prostych zdaniach opowiedzieć o Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii. 

 
Ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo 
dobrą oraz systematycznie dba rozwój własnych kompetencji językowych, na przykład biorąc 
udział w konkursach, w których uzyskuje minimum 90% przewidywanej liczby punktów. 



Rozdział 2: Familie  
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń 

 zna nazwy członków rodziny 
 zna nazwy zwierząt domowych 
 zna przymiotniki i wyrażenia oceniające 
 potrafi podać  zasadę tworzenia liczebników 1 - 100 
 zna zaimki dzierżawcze mein/-e, dein/-e  
 zna przeczenie kein/-e 
 zna rodzajnik  określony i nieokreślony rzeczownika 
 rozumie bardzo proste zdania dotyczące omawianej tematyki 
 potrafi w bardzo prostych zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące 

omawianej tematyki 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz 

 potrafi w bardzo prostych zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące 
rodziny i przyjaciół, a błędy czasami zakłócają komunikację 

 stosuje poznane reguły gramatyczne w bardzo prostych, zrozumiałych 
zdaniach  

 podaje liczebniki z zakresu 1-100 
 w krótkim tekście na znany temat (rodzina) wyszukuje pożądane informacje 

 
Ocena dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz 
                         

 potrafi krótko opisać osoby lub zwierzęta 
 potrafi krótko opowiedzieć o rodzinie i przyjaciołach, błędy jedynie 

nieznacznie zakłócają komunikację 
 stosuje poprawnie czasowniki essen i lesen w zdaniach 
 potrafi w bardzo prostych zdaniach  po niemiecku opisać daną osobę 
 wyszukuje potrzebne informacje w  tekście i przekazuje je  w języku 

niemieckim w krótkich zdaniach, a błędy jedynie nieznacznie zakłócają 
komunikację 

 stosuje poznane reguły gramatyczne w zdaniach, a błędy jedynie nieznacznie 
zakłócają komunikację. 

 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz 

 poprawnie stosuje poznane słownictwo w kilkuzdaniowych wypowiedziach na 
znany temat (także w formie pisemnej), błędy nie zakłócają komunikacji 

 wyszukuje potrzebne informacje w wysłuchanych lub przeczytanych tekstach 
 i przekazuje je w bardzo prostych, zrozumiałych zdaniach 

 na podstawie ilustracji tworzy własny tekst 
 stosuje poznane reguły gramatyczne w zdaniach, a błędy nie zakłócają 

komunikacji  
 
Ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na  ocenę bardzo 
dobrą oraz systematycznie dba rozwój własnych kompetencji językowych, na przykład biorąc 
udział w konkursach, w których uzyskuje minimum 90% przewidywanej liczby punktów. 



 
Rozdział 3. Alltag, Freizeit 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń 

 zna sposoby podawania czasu zegarowego 
 potrafi podać czas w sposób oficjalny/zapytać o aktualny czas 
 zna nazwy dni tygodnia i pór dnia 
 wymienia czynności dnia powszedniego 
 nazywa obiekty w mieście 
 zna znaczenie czasownika möchte 
 rozumie, na czym polega odmiana czasowników rozdzielnie złożonych 

 
Ocena dostateczna 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz 

 potrafi określić czas trwania danej czynności, zapytać/uzyskać informację na 
ten temat 

 potrafi zareagować na propozycję spędzenia czasu wolnego, przyjąć ją lub 
odrzucić 

 stosuje czasowniki rozdzielnie złożone w bardzo prostych zdaniach 
 opowiada w bardzo prostych zdaniach o przebiegu dnia/tygodnia, a błędy 

czasami zakłócają komunikację 
 zna zastosowanie przyimków in, auf z biernikiem oraz przyimka von 
 stosuje poprawnie czasownik möchte 
 w krótkim tekście wyszukuje pożądane informacje 

 
Ocena dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz 

 krótko opisuje przebieg dnia/tygodnia (także w formie pisemnej), błędy tylko 
czasami zakłócają komunikację 

 stosuje przyimki z właściwym rodzajnikiem 
 stosuje szyk przestawny i czasowniki rozdzielnie złożone 
 przekazuje treść poznanego tekstu, błędy jedynie nieznacznie zakłócają 

komunikację  
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz 

 opisuje w bardzo prostych zdaniach przebieg dnia/tygodnia (także w formie 
pisemnej) wykorzystując szeroki zakres poznanego słownictwa, błędy nie 
zakłócają komunikacji 

 potrafi określić, co chce robić, dowiedzieć się o zamiary innych osób. 
 
Ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo 
dobrą oraz systematycznie dba rozwój własnych kompetencji językowych, na przykład biorąc 
udział w konkursach, w których uzyskuje minimum 90% przewidywanej liczby punktów. 
 
 
 
 


