
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO W KLASACH II – III 

 
1.  Ogólne zasady oceniania: 

Ocena z języka niemieckiego uwzględnia: 

- Stopień opanowania czterech podstawowych sprawności językowych - rozumienie tekstu 

mówionego, rozumienie tekstu pisanego, mówienie,  pisanie. 

- Aktywny udział ucznia w zajęciach. 

 

2. Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych podlegają: 

 

- odpowiedzi ustne ( słówka, zwroty, reagowanie na pytania i polecenia, piosenki, wierszyki) 

- testy 

- umiejętność czytania 

- aktywność 
- prace domowe 

-praca na lekcji 

 

Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów klas II i III ma miejsce po zakończeniu 

każdego działu z podręcznika. Uczniowie piszą wówczas test, który jest testem 

leksykalno-rysunkowym. Terminy testów  ustalane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

3. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu – język niemiecki: 

 

Uczniowie mają obowiązek noszenia podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń. 

- Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnienia ćwiczeń i wiadomości samodzielnie. 

- W przypadku długotrwałej nieobecności uczeń może prosić nauczyciela o pomoc w 

nadrobieniu materiału oraz o ewentualne przesunięcie sprawdzianu.  

 

 

4.Kryteria oceniania: 

 

 Uczeń klas II – III podlega ocenie opisowej. Oceniając prace ucznia na lekcji nauczyciel 

stosuje pochwałę, komentarz lub stempelek odzwierciedlający poprawność wykonanego 

zadania. Dla motywacji ucznia oraz informacji swojej i rodziców, nauczyciel przydziela 

uczniowi punkty w skali 1 - 6, które odzwierciedlają stopień opanowania materiału.  

Oceniając ucznia na koniec semestru i roku szkolnego nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania wiadomości i umiejętności, zaangażowanie oraz postępy ucznia.  

 
Na stopień opanowania wiadomości i umiejętności składają się następujące kryteria: 

a) rozumienie ze słuchu: 

Uczeń reaguje na łatwe polecenia nauczyciela, rozumie prostą historyjkę zawierającą znane grupy i 

struktury leksykalne, potrafi po wysłuchaniu tekstu narysować obrazek związany z jego treścią, 

połączyć fragment tekstu (wyraz, zwrot, krótkie zdanie) z obrazkiem, dorysować na obrazku elementy, 

które wystąpiły w nagranym tekście, ułożyć obrazki tak, aby odtworzyły wysłuchaną historyjkę. 

 



b) rozumienie tekstu czytanego: 

Uczeń potrafi połączyć wyrazy lub proste, krótkie zdania z odpowiednią ilustracją, potrafi 

uporządkować fragmenty znanego tekstu, rozumie proste polecenia w z zeszytu ćwiczeń. 

 

c) mówienie (w zakresie dotyczącym opracowanego materiału): 

Uczeń potrafi zadać proste pytanie i odpowiedzieć na nie (odpowiedzi ucznia mogą być krótkie, 

jednowyrazowe), przedstawić scenkę zawierającą znane struktury, zaprezentować znany wierszyk, 

wyliczankę lub rymowankę, opowiedzieć znaną, prostą historyjkę na podstawie obrazków, 

opowiedzieć nową (dwu-, trzyzdaniową) historyjkę wykorzystując znany materiał językowy. 

 

d) pisanie: 

Uczeń potrafi uzupełnić brakujące literki, przepisać poprawnie wyrazy z tablicy, uzupełnić brakujące 

jednowyrazowe podpisy pod obrazkami, wybierając odpowiedni spośród podanych wyrazów, 

uzupełnić luki w znanym tekście, wykorzystując podane wyrazy lub odtwarzając je z pamięci. 

 
 

5. Sposób przekazywania informacji rodzicom: 

Informacje o postępach ucznia, szczególnych osiągnięciach i problemach nauczyciel 

przekazuje wychowawcy klasy w formie wpisu do dziennika oraz w szczególnych wypadkach 

w formie ustnej. Wychowawca przekazuje otrzymane informacje zainteresowanym rodzicom. 

Rodzice mają również wgląd do dziennika elektronicznego. W razie konieczności nauczyciel 

wpisuje również notatkę do zeszytu korespondencji. 

 


