
 

 
 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

Z JĘZYKA  NIEMIECKIEGO  

W KLASIE  VIII 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń 

• rozumie tylko 

niektóre proste 

teksty użytkowe i 

informacyjne 

(list, e-mail, 

pocztówka, ogło-

szenie, wywiad, 

zaproszenie, za-

piski z pamiętni-

ka, oferta tury-

styczna, recepta, 

zalecenia lekarza) 

• rozumie ogólnie 

dużą część pro-

stych tekstów użyt-

kowych i informa-

cyjnych (list, e-

mail, pocztówka, 

ogłoszenie, wy-

wiad, zaproszenie, 

zapiski z pamiętni-

ka, oferta tury-

styczna, recepta, 

zalecenia lekarza) 

• rozumie ogólnie 

większość prostych 

tekstów użytko-

wych i informacyj-

nych (list, e-mail, 

pocztówka, ogło-

szenie, wywiad, 

zaproszenie, zapi-

ski z pamiętnika, 

oferta turystyczna, 

recepta, zalecenia 

lekarza) 

• bez trudu rozu-

mie proste teksty 

użytkowe i in-

formacyjne (list, 

e-mail, pocztów-

ka, ogłoszenie, 

wywiad, zapro-

szenie, zapiski 

z pamiętnika, 

oferta turystycz-

na, recepta, zale-

cenia lekarza) 

• spełnia wszystkie 

kryteria na ocenę 

bardzo dobry  

• znajduje tylko 

niektóre potrzeb-

ne informacje 

szczegółowe w 

tekście użytko-

wym i informa-

cyjnym 

• znajduje dużą część 

potrzebnych infor-

macji szczegóło-

wych w tekstach 

użytkowych i in-

formacyjnych 

• znajduje większość 

potrzebnych infor-

macji szczegóło-

wych w tekstach 

użytkowych i in-

formacyjnych 

• sprawnie znajdu-

je potrzebne in-

formacje szcze-

gółowe w tek-

stach użytko-

wych i informa-

cyjnych 

• bez trudu rozu-

mie przedstawia-

ne mu teksty in-

formacyjne oraz 

użytkowe, nawet 

jeśli występują w 

nich nowe struk-

tury gramatyczne 

lub nieznane 

słownictwo, oraz 

radzi sobie ze 

zrozumieniem 

tekstów na pod-

stawie kontekstu 

sytuacyjnego i 

dzięki umiejętno-

ści wysnuwania 

wniosków przy-

czynowo- 

-skutkowych 

• rozumie ogólny 

sens tylko nie-

wielkiej części 

czytanych tek-

stów 
 
 

• rozumie ogólny 

sens dużej części 

czytanych tekstów 

• w zasadzie rozumie 

ogólny sens więk-

szości czytanych 

tekstów 

• swobodnie ro-

zumie ogólny 

sens czytanych 

tekstów 

 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń 

• rozumie ogólnie 

tylko niektóre 

wypowiedzi nie-

mieckojęzyczne, 

wypowiadane 

• rozumie ogólnie 

dużą część wypo-

wiedzi niemiecko-

języcznych wypo-

wiadanych przez 

• rozumie ogólnie 

większość wypo-

wiedzi niemiecko-

języcznych wypo-

wiadanych przez 

• rozumie ogólny 

sens sytuacji 

komunikacyj-

nych, w tym in-

tencję rozmówcy 

• spełnia wszystkie 

kryteria na ocenę 

bardzo dobry 



 

 
 

 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

przez różne oso-

by w normalnym 

tempie, zawiera-

jące oprócz zna-

nej leksyki i 

struktur grama-

tycznych również 

niezrozumiałe 

elementy, któ-

rych znaczenia 

można się domy-

ślić z kontekstu 

różne osoby w 

normalnym tempie, 

zawierających 

oprócz znanej lek-

syki i struktur gra-

matycznych rów-

nież niezrozumiałe 

elementy, których 

znaczenia można 

domyślić się z kon-

tekstu 

różne osoby w 

normalnym tempie, 

zawierających 

oprócz znanej lek-

syki i struktur gra-

matycznych rów-

nież  niezrozumia-

łe elementy, któ-

rych znaczenia 

można domyślić 

się z kontekstu 

w różnych wa-

runkach odbioru 

• rozumie ogólny 

sens tylko niektó-

rych prostych sy-

tuacji komunika-

cyjnych, w tym 

intencję rozmów-

cy w różnych wa-

runkach odbioru 

• rozumie ogólny 

sens dużej części 

prostych sytuacji 

komunikacyjnych, 

w tym intencję 

rozmówcy w róż-

nych warunkach 

odbioru 

• rozumie ogólny 

sens większości 

prostych sytuacji 

komunikacyjnych, 

w tym intencję 

rozmówcy w róż-

nych warunkach 

odbioru 

 • bez trudu rozu-

mie prezentowa-

ne wypowiedzi 

niemieckoję-

zyczne, nawet je-

śli występują w 

nich nowe struk-

tury gramatyczne 

lub nieznane 

słownictwo, oraz 

radzi sobie ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi na 

podstawie kon-

tekstu sytuacyj-

nego i dzięki 

umiejętności wy-

snuwania wnio-

sków przyczy-

nowo-

skutkowych 

• wyszukuje tylko 

niektóre informa-

cje szczegółowe 

w wypowiedziach 

i dialogach 

• wyszukuje dużą 

część informacji 

szczegółowych w 

wypowiedziach i 

dialogach 

• wyszukuje więk-

szość informacji 

szczegółowych w 

wypowiedziach i 

dialogach 

• sprawnie wyszu-

kuje informacje 

szczegółowe w 

wypowiedziach i 

dialogach 

 

• rozumie tylko 

nieliczne proste 

instrukcje nau-

czyciela formu-

łowane w języku 

niemieckim i po-

prawnie na nie 

reaguje 

• rozumie dużą część 

prostych instrukcji 

nauczyciela formu-

łowanych w języku 

niemieckim i po-

prawnie na nie rea-

guje 

• rozumie większość 

prostych instrukcji 

nauczyciela formu-

łowanych w języku 

niemieckim i po-

prawnie na nie rea-

guje 

• w pełni rozumie 

instrukcje nau-

czyciela formu-

łowane w języku 

niemieckim i 

poprawnie na nie 

reaguje 

 

W zakresie sprawności mówienia uczeń 

• tworzy wypo-

wiedź zawierają-

cą ubogie słow-

nictwo i bardzo 

proste struktury 

• tworzy wypowiedź, 

którą cechuje pod-

stawowy poziom 

znajomości słow-

nictwa i struktur 

• tworzy wypowiedź, 

którą cechuje dobry 

poziom znajomości 

słownictwa i struk-

tur językowych, 

• tworzy wypo-

wiedź, która za-

wiera bogate 

słownictwo i fra-

zeologię pozwa-

• tworzy wypo-

wiedź spełniającą 

wszystkie kryte-

ria na ocenę bar-

dzo dobry 



 

 
 

 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

językowe pozwa-

lające na przeka-

zanie tylko nie-

licznych wyma-

ganych informa-

cji 

językowych oraz 

niektóre odpo-

wiednie wyrażenia 

pozwalające na 

przekazanie zasad-

niczej części wy-

maganych infor-

macji 

zawierającą wyra-

żenia odpowiednie 

do przekazania 

większości wyma-

ganych informacji 

lające na przeka-

zanie wszystkich 

wymaganych in-

formacji 

• tworzy wypo-

wiedź płynną je-

dynie we frag-

mentach i wy-

łącznie dzięki 

pomocy nauczy-

ciela 

• tworzy wypowiedź 

płynną w znacznej 

części – poszerze-

nie jej wymaga 

pomocy nauczycie-

la 

• tworzy płynną wy-

powiedź z niewiel-

ką pomocą nauczy-

ciela 

• samodzielnie 

tworzy płynną 

wypowiedź 

• tworzy wypo-

wiedzi wyróżnia-

jące się w jed-

nym lub kilku 

zakresach (np. 

wyjątkowe bo-

gactwo leksyki, 

spontaniczna i 

naturalna wypo-

wiedź, ciekawe 

ujęcie tematu, 

biegła znajomość 

struktur grama-

tycznych) 

• tworzy wypo-

wiedź zawierają-

cą błędy grama-

tyczne wskazują-

ce na nieznajo-

mość niektórych 

struktur 

• tworzy wypowiedź 

zawierającą błędy 

gramatyczne o cha-

rakterze przeoczeń, 

świadczące o nie-

pełnym opanowa-

niu niektórych 

struktur 

• tworzy wypowiedź 

zawierającą nie-

liczne usterki gra-

matyczne, które 

mają charakter po-

myłek i nie wystę-

pują systematycz-

nie 

• w zakresie po-

prawności gra-

matycznej two-

rzy wypowiedź 

zawierającą spo-

radyczne błędy, 

które nie zakłó-

cają w żaden 

sposób komuni-

kacji 

 

• tworzy wypo-

wiedź zrozumiałą 

pod względem 

fonetycznym w 

ograniczonym 

zakresie 

• tworzy wypowiedź 

zrozumiałą pod 

względem fone-

tycznym pomimo 

błędów w wymo-

wie niektórych wy-

razów i w intonacji 

• tworzy wypowiedź 

w dużej mierze po-

prawną fonetycznie 

i intonacyjnie, za-

wierającą nieliczne 

usterki 

• pod względem 

fonetycznym 

tworzy wypo-

wiedź całkowicie 

poprawną, bez 

błędów w wy-

mowie i intona-

cji 

 

• współtworzy 

komunikację w 

wąskim zakresie 

• pomimo trudności 

w formułowaniu 

lub rozumieniu py-

tań i odpowiedzi 

współtworzy ko-

munikację w pod-

stawowym zakresie 
 

 

• współtworzy ko-

munikację z drob-

nymi usterkami 

• współtworzy 

niczym nieza-

kłóconą komuni-

kację  

 

W zakresie sprawności pisania uczeń 

• w sposób niepeł-

ny realizuje pole-

• w większości po-

prawnie wykonuje 

• samodzielnie z 

niewielkimi uchy-

• bezbłędnie wy-

konuje polecenia 

• tworzy wypo-

wiedź pisemną 
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cenia zawarte w 

ćwiczeniach (pi-

sanie odtwórcze) 

polecenia zawarte 

w ćwiczeniach (pi-

sanie odtwórcze) 

bieniami wykonuje 

polecenia zawarte 

w ćwiczeniach (pi-

sanie odtwórcze) 

zawarte w ćwi-

czeniach (pisanie 

odtwórcze) 

spełniającą 

wszystkie kryte-

ria na ocenę bar-

dzo dobry 

• tworzy tylko nie-

które proste wy-

powiedzi pisem-

ne, ponadto wy-

powiedzi te są 

chaotyczne, tylko 

częściowo zgod-

ne z tematem, 

zawierają ubogie 

słownictwo i bar-

dzo mało uroz-

maicone struktu-

ry gramatyczne 

• tworzy wypowiedzi 

pisemne, stosując 

liczne powtórzenia 

leksykalne i mało 

urozmaicone struk-

tury gramatyczne 

• tworzy proste wy-

powiedzi pisemne, 

wykorzystując 

większość pozna-

nych środków ję-

zykowych 

• tworzy wypo-

wiedzi pisemne 

bogate pod 

względem treści 

(słownictwo, 

struktury grama-

tyczne), logicz-

ne, harmonijne i 

spójne 

• tworzy wypo-

wiedzi pisemne, 

które wyróżniają 

się w jednym lub 

kilku zakresach 

(np. wyjątkowe 

bogactwo leksy-

ki, inwencja sty-

listyczna, biegła 

znajomość struk-

tur gramatycz-

nych) 

• tworzy wypowie-

dzi pisemne, któ-

re charakteryzują 

się niewłaściwym 

doborem słów, 

licznymi uster-

kami ortograficz-

nymi i grama-

tycznymi, co w 

dość znacznym 

stopniu zakłóca 

komunikację i 

świadczy o sła-

bym opanowaniu 

struktur. 

•  tworzy wy-

powiedzi pisemne, 

które czasami ce-

chują dość liczne 

usterki ortograficz-

ne i gramatyczne 

oraz niewłaściwy 

dobór słów, co czę-

ściowo zakłóca 

komunikację i 

świadczy o niepeł-

nym opanowaniu 

struktur 

•  tworzy wy-

powiedzi pisemne, 

które zawierają nie-

liczne błędy grama-

tyczne, leksykalne i 

ortograficzne i w 

nieznacznym stop-

niu zakłócają zro-

zumienie treści. 

• tworzy wypo-

wiedzi pisemne 

poprawne języ-

kowo, w których 

sporadycznie 

występują błędy 

gramatyczne i 

leksykalne nie-

zakłócające ko-

munikacji oraz 

nieliczne błędy 

w pisowni nie-

zmieniające lub 

niezniekształca-

jące znaczenia 

wyrazu 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych na 

ocenę dopuszczającą. 

 

 

  


