
 
 
 
 

Wymagania  
na ocenę z języka 

niemieckiego: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruując kryteria dotyczące poszczególnych ocen, należy brać pod uwagę nie tylko osiągnięcia w 

zakresie wymagań programowych, ale także zaangażowanie ucznia przejawiające się m.in. 

aktywnością, samodzielnością, współpracą z innymi oraz pracą w domu. 

 

Ocena dopuszczająca  
• znajomość słownictwa i gramatyki jest ograniczona i bierna;  
• uczeń posługuje się głównie pojedynczymi słowami, nie dbając o poprawność wypowiedzi,  
• wypowiedzi pisemne są niepełne, często chaotyczne, ubogie pod względem leksykalnym i z dużą 

ilością błędów gramatycznych; 

• uczeń w niewielkim stopniu rozumie teksty pisane i słuchane;  
• uczeń przejawia niewielkie zaangażowanie: rzadko odrabia pracę domową czy też zgłasza się na lekcji. 

 

Ocena dostateczna  
• uczeń w dużej mierze opanował słownictwo i gramatykę przewidziane programem w danej klasie;  
• uczeń stara się wypowiadać samodzielnie, posługując się znanymi środkami leksykalno-

gramatycznymi, często popełnia błędy; 

• wypowiedzi pisemne są zazwyczaj samodzielne i na temat, ale niezbyt bogate pod względem 

użytych środków leksykalno-gramatycznych; 

• uczeń rozumie większość informacji zawartych w tekstach pisanych i słuchanych;  
• uczeń w umiarkowanym stopniu przejawia zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 

 

Ocena dobra  
• uczeń dobrze zna słownictwo i gramatykę przewidziane programem nauczania w danej klasie;  
• uczeń wypowiada się chętnie i samodzielnie, popełniając nieliczne błędy;  
• wypowiedzi pisemne są na temat, dość bogate i poprawne pod względem leksykalno-gramatycznym;  
• uczeń rzadko ma problemy ze zrozumieniem tekstów pisanych i słuchanych;  
• uczeń przejawia dość duże zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

Ocena bardzo dobra  
• uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo i gramatykę przewidziane programem nauczania w 

danej klasie; 

• wypowiedzi ustne są płynne, samodzielne, uczeń swobodnie posługuje się poznanymi środkami 

językowymi, rzadko popełniając błędy; 

• uczeń ogólnie nie ma problemów ze zrozumieniem tekstów pisanych i słuchanych;  
• uczeń bierze czynny udział w lekcji oraz przejawia duże zaangażowanie podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 
 
Ocena celująca 
 

• wiedza ucznia wykracza poza materiał  szkolny 
• uczeń płynnie posługuje się językiem obcym 
• uczeń bierze udział w konkursach i olimpiadzie z jęz. niemieckiego 
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u lekarza. Co powiesz?”. Komorowska (2002, s. 185–186) proponuje, aby taką 

wypowiedź punktować w następujący sposób:  
• 3 pkt. za wypowiedź komunikatywną i poprawną;  
• 2 pkt. za wypowiedź komunikatywną, ale niepoprawną;  
• 1 pkt za wypowiedź gramatycznie poprawną, ale nie na temat lub o innej intencji;  
• 0 pkt. za brak odpowiedzi lub odpowiedź całkowicie niezrozumiałą.  

Jak widać, nadrzędna jest tutaj komunikatywność, osiągnięcie określonego celu 

(np. wyrażenie przeprosin, złożenie propozycji itp.), a błędy językowe skutkują utratą 

tylko jednego punktu. Ocenianie uwzględniające przedmiot pomiaru (rodzaj 

kompetencji) oznacza elastyczne, „wyrozumiałe” podejście do błędu językowego i daje 

szansę tym, którzy np. mają duży zasób słów, potrafią się porozumieć, ale popełniają 

przy tym dużo błędów gramatycznych. 
 
 

 


