Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VII
Ogólne zasady oceniania
1. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną,
dzięki czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat
przebiegu swojego procesu uczenia się.
2. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe
i międzyklasowe konkursy recytatorskie i piosenki, sztuki teatralne, projekty internetowe i in.
pod uwagę bierze się w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.
3. Podczas lekcji języka niemieckiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel
odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia. Za różne formy aktywności ucznia,
jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań,
pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności
językowej, pomoc w organizowaniu projektów językowych, gier i zabaw itp., mogą być
przyznawane plusy (5 plusów – ocena bardzo dobra).
4. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, skutkuje
dodatkową oceną za aktywność.
5. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność
językową: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Sprawności te
mogą być sprawdzane za pomocą następujących form:
• odpowiedź ustna
• aktywność na lekcji
• zadania domowe
• kartkówka z aktualnego materiału
• praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych
6. Pisemne formy testów i sprawdzianów są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na
daną ocenę według następującej skali:
100% – 91% – ocena bardzo dobra
90% – 75% – ocena dobra
74% – 51% – ocena dostateczna
50% – 31 % – ocena dopuszczająca
31% – 0% – ocena niedostateczna.
Uczeń może uzyskać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeśli poprawnie wykona wszystkie
zadania, zawarte w teście oraz dodatkowe nieobowiązkowe zadania półotwarte lub otwarte,
punktowane dodatkowo.
7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy.
8. Uczeń może być jednokrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.
W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację
w dzienniku lekcji.
9. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej
choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub
wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek
napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
10. Ocena ucznia powinna być adekwatna do jego możliwości intelektualnych. Zaangażowanie
uczniów w pracę, motywacja do nauki powinny znaleźć odzwierciedlenie w wyższej ocenie.
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EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH
I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

IWYMAGANIA

Stopień celujący
Uczeń:
− operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
− wykracza wiadomościami poza program,
− rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania,
czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
− jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
− w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
− opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie,
− bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
− czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na
akcent zdaniowy i wyrazowy,
− potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.

Stopień dobry
Uczeń:
− nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania
zadań,
− dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
− dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
− samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.
Stopień dostateczny
Uczeń:
− nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
− rozumie proste polecenia nauczyciela,
− rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
− w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
− czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
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− w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się
prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
− ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
ale braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu
dalszej nauki,
− odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
− w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
− w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego
wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
− czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
− odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
− nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
− nie potrafi przekazywać informacji,
− nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
− nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
− nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
− nie umie poprawnie budować prostych zdań,
− operuje bardzo ubogim słownictwem,
− nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy
zdobytych z przedmiotu ocen.

EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
DYSORTOGRAFIA)
NIEZBĘDNE
DO
UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA
(DYSLEKSJA,

Stopień celujący
Uczeń:
− operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
− wykracza wiadomościami poza program,
− rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania,
czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
− w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
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Stopień bardzo dobry
Uczeń:
− bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
− czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca
uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
− potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy
ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
− dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
− dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
− samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
− rozumie proste polecenia nauczyciela,
− rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
− w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
− czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
− w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej
posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
− odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
− w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
− w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego
wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
− czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
− odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji,
− wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem
pisanym i czytanym.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
− nie potrafi przekazywać informacji,
− nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
− nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
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−
−
−
−

nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
nie umie poprawnie budować prostych zdań,
operuje bardzo ubogim słownictwem,
pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają
komunikację.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH
OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE VII
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:

•
•
•

rozróżnia wybrane słowa w zdaniach obcego tekstu,
właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim,
rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyką programową).

2. mówienie
Uczeń:
− pyta o wykonywany zawód i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o plany zawodowe na przyszłość i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o czynności związane z wykonywanym zawodem i udziela odpowiedzi na takie
pytanie,
− pyta o pracę w wybranym zawodzie i wyraża opinię na ten temat,
− pyta o przynależność rzeczy do danej osoby i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o zamiar wykonania czegoś w przyszłości i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o plany i prognozy na przyszłość i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− porównuje osoby,
− wymienia powody odbycia podróży językowej,
− pyta o wydarzenia z przeszłości i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− opowiada w prosty sposób o wydarzeniach z przeszłości,
− zna odmianę czasownika werden,
− zna zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków,
− zna zasady tworzenia form dopełniacza,
− zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem dass,
− zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem als,
− zna zasady tworzenia czasów przeszłych Perfekt i Präteritum,
− zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem wenn.
3. czytanie
Uczeń:
− przeczyta krótki tekst z podręcznika,
− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze
zrozumieniem), często przy pomocy nauczyciela,
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−
−

rozumie proste wypowiedzi pisemne, wywiady, wspomnienia, e-maile, ankiety i wpisy
na blogu,
korzysta z pomocy nauczyciela.
4. pisanie

Uczeń:

− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
− zapisuje poprawnie poznane struktury,
− układa zdania z podanych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy
nauczyciela.

Na ocenę dostateczną (3)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− rozumie krótkie, proste teksty,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy
nauczyciela.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
− poprawnie wymawia poznane słownictwo,
− opowiada o planach na przyszłość, w tym także o planach zawodowych.
− opisuje czynności związane z wykonywanym zawodem,
− wypowiada się na temat pracy w wybranym zawodzie,
− opisuje wydarzenia z przeszłości,
− zna zasady użycia czasownika werden,
− zna zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków,
− zna zasady użycia form dopełniacza,
− stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem dass w wypowiedziach,
− stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem als w wypowiedziach,
− stosuje formy czasów przeszłych Perfekt i Präteritum,
− stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem wenn w wypowiedziach.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym przy pomocy nauczyciela,
− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
− stosuje zasady interpunkcji.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
− pisze krótki tekst użytkowy przy pomocy nauczyciela.
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WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
Na ocenę dobrą (4)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, określa kontekst
wypowiedzi, jej główną myśl oraz intencje rozmówców, niekiedy przy pomocy
nauczyciela,
− selektywnie rozumie dany tekst.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− ma większy zasób słownictwa,
− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących
błędów,
− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką w zakresie omawianych
tematów,
− tworzy dialogi według schematu,
− zna i używa konstrukcję um ... zu,
− poprawnie wymawia wybrane głoski, wyrazy i zwroty,
− tworzy pytania do odpowiedzi.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad fonetyki
i interpunkcji,
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, określa jego główną myśl,
kontekst i intencję autora tylko niekiedy przy pomocy nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− pisze z pamięci zdania i krótkie teksty bez rażących błędów.
Na ocenę bardzo dobrą (5)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− selektywnie rozumie wybrany tekst,
− prawidłowo wyszukuje informacje w tekście słuchanym, określa jego główną myśl,
kontekst wypowiedzi, intencję rozmówców,
− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem.
2. mówienie
Uczeń:
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− formułuje dłuższą wypowiedź, np. na temat swoich planów na przyszłość, faktów i
doświadczeń z przeszłości,
− rozmawia o ofercie kursów językowych i nauce języków obcych,
− opowiada o powodach odbycia podróży językowej,
− opowiada bajkę na podstawie podanych zwrotów,
− poprawnie stosuje czasy przeszłe Perfekt i Präteritum,
− opowiada o minionych wydarzeniach bez rażących błędów,
− stosuje w wypowiedziach konstrukcję um ... zu,
− poprawnie stosuje zdania podrzędnie złożone,
− nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań.
3. czytanie
Uczeń:

− przeczyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
− prawidłowo akcentuje wyrazy.
4. pisanie

Uczeń:

−
−
−
−
−

opisuje osoby, nie korzystając z pomocy nauczyciela,
formułuje dłuższą wypowiedź pisemną,
opisuje plany na przyszłość i minione zdarzenia,
samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy,
używa w wypowiedzi pisemnej zdań podrzędnie złożonych z spójnikami dass,
wenn, als.

Na ocenę celującą (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym
słownictwem.
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