
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów klasy piątej 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego 

(Program nauczania języka niemieckiego w klasach 4-6 w szkoły podstawowej, Anna Potapowicz) 

 

I. OCENA PÓŁROCZNA – wymagania na poszczególne oceny z działu: 

1. Kapitel 1 – Wie geht’s? 

2. Kapitel Frohes Fest – lekcja okolicznościowa Adwent i Boże Narodzenie 

 

 

II. OCENA ROCZNA - wymagania niezbędne na ocenę półroczną i dodatkowo z działu: 

1. Kapitel 2 – Familie und Freunde 

2. Kapitel Frohes Fest – lekcja okolicznościowa - Wielkanoc 

 

III.  Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 

1. Indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia 

2. Wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji 

3. Aktywność podczas zajęć 

4. Samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń 

5. Zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki  - np. udział w turniejach, konkursach, dodatkowych zajęciach rozwijających 

pasje 

IV. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje 

się wymagania edukacyjne do ich możliwości psychofizycznych i potrzeb zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi.  

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V 

ocena celująca ocena bardzo dobra ocena dobra ocena dostateczna ocena dopuszczająca ocena 

niedostateczna 

 Uczeń: 

- opanował w pełni 

zakres wiadomości i 

Uczeń: 

- opanował w pełni 

zakres wiadomości i 

Uczeń: 

- nie opanował w pełni 

wiadomości i 

Uczeń: 

- nie opanował w 

pełni 

Uczeń: 

- ma braki w 

opanowaniu 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 



umiejętności 

określonych 

programem 

nauczania w klasie V 

- nie popełnia 

błędów leksykalno-

gramatycznych 

- chętnie bierze 

udział w konkursach 

z języka 

niemieckiego, 

- operuje wiedzą 

obejmującą cały 

program 

nauczania w danej 

klasie, 

- w semestrze nie 

otrzymuje ocen 

niedostatecznych z 

przedmiotu, 

- rozwija 

samodzielnie 

swoje umiejętności 

językowe (korzysta z 

niemieckojęzycznych 

źródeł 

internetowych, 

wykonuje dodatkowe 

zadania). 

umiejętności 

określonych 

programem nauczania 

w klasie V, 

- popełnia sporadycznie 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić, 

- bardzo dobrze 

rozumie 

polecenia, 

- bardzo dobrze 

rozumie 

treść tekstu słuchanego, 

- czyta płynnie, 

rozumie 

treść czytanego tekstu, 

zwraca uwagę na 

akcent 

zdaniowy i wyrazowy, 

- potrafi samodzielnie 

bez 

pomocy nauczyciela 

napisać krótki tekst 

użytkowy, 

- bardzo dobrze 

rozumie 

wypowiedzi 

nauczyciela i 

kolegów, 

- w wypowiedzi ustnej 

umiejętności 

określonych 

programem  nauczania 

w klasie V, 

- poprawnie stosuje 

zdobytą wiedzę do 

samodzielnego 

rozwiązywania zadań, 

- popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić, 

- dobrze rozumie 

wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów, 

- dobrze rozumie treść 

tekstu słuchanego, 

- w wypowiedzi ustnej 

popełnia nieliczne 

błędy, 

- dobrze rozumie treść 

czytanego tekstu, 

- samodzielnie tworzy 

krótką wypowiedź 

pisemną, popełniając 

nieliczne błędy 

wiadomości i 

umiejętności 

określonych 

programem nauczania 

w klasie V 

- rozwiązuje zadania 

(czasami z pomocą 

nauczyciela), 

- popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które 

nie 

zawsze potrafi 

samodzielnie 

poprawić, 

- rozumie polecenia 

nauczyciela, 

- rozumie częściowo 

treść 

tekstu słuchanego (po 

kilkukrotnym 

wysłuchaniu), 

- w wypowiedzi ustnej 

stosuje proste zdania, 

często z pomocą 

nauczyciela, 

- czyta wolno, 

popełnia 

liczne błędy i często 

ma 

problem ze 

zrozumieniem 

wiadomości i 

umiejętności 

określonych 

programem 

nauczania w klasie 

V, 

- popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne,  

- zna ograniczoną 

liczbę  

podstawowych słów, 

- rozumie polecenia 

nauczyciela i w 

bardzo 

ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania, 

- odbiera tylko 

wcześniej poznane 

komunikaty, 

- w tekście 

słuchanym 

rozumie tylko 

pojedyncze słowa, 

- w wypowiedzi 

ustnej 

popełnia liczne 

błędy, 

które znacznie 

zakłócają 

komunikację, często 

określonych 

programem 

nauczania w 

klasie V, 

- braki 

uniemożliwiają 

dalsze 

zdobywanie 

wiedzy, 

- nie rozumie 

poleceń i pytań 

nauczyciela, 

- nie potrafi 

przekazywać 

informacji 

zarówno w 

formie pisemnej 

jak i 

ustnej, 

- nie opanował 

podstawowych 

struktur 

leksykalno-

gramatycznych, 

- nie potrafi 

skonstruować 

wypowiedzi 

pisemnej, 

- nie wykazuje 

żadnego 

zainteresowania 

przedmiotem, 



prezentuje bardzo dobre 

opanowanie struktur 

leksykalno-

gramatycznych. 

treści tekstu, 

- w wypowiedzi 

pisemnej 

popełnia błędy 

gramatyczne, 

posługując 

się prostymi 

strukturami 

gramatycznymi. 

wypowiedź jest 

tylko 

częściowo 

zrozumiała, 

- czyta bardzo 

wolno, 

artykułuje i 

akcentuje 

podobnie jak w 

języku 

polskim lub 

angielskim, 

- odwzorowuje 

napisany 

tekst, w większości 

używa 

nieprawidłowej 

pisowni i 

interpunkcji. 

- nie wykazuje 

chęci 

poprawy 

zdobytych z 

przedmiotu ocen. 

- nie umie 

poprawnie 

budować 

prostych zdań, 

- operuje bardzo 

ubogim 

słownictwem. 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V 

 ocena celująca ocena bardzo dobra ocena dobra ocena dostateczna ocena dopuszczająca ocena niedostateczna 

rozumienie ze 

słuchu 

Uczeń opanował 

materiał 

wymagany na 

ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, 

Uczeń opanował 
materiał wymagany 
na ocenę 
dopuszczającą, 
dostateczną i dobrą 
ponadto: 
-bez trudu rozumie 
ogólnie wypowiedź 

Uczeń opanował 
materiał wymagany 
na ocenę 
dopuszczającą I 
dostateczną, ponadto: 
-rozumie ogólnie 
większość 
wypowiedzi 

Uczeń opanował 
materiał wymagany 
na ocenę 
dopuszczającą, 
ponadto: 

-rozumie ogólnie 
dużą część 
wypowiedzi 

-rozumie ogólnie 
tylko niektóre 
wypowiedzi 
niemieckojęzyczne 
zawierające znaną 
leksykę i znane 
struktury, wy 
powiadane przez 

-rozumie ogólnie 

bardzo nieliczne 

wypowiedzi 

niemieckojęzyczne 

zawierające znaną 

leksykę i znane 

struktury, 



dobrą i bardzo 

dobrą, ponadto: 

- rozumie tekst 

szczegółowo, 

- bezbłędnie 

wyszukuje 

określone 

informacje w 

tekście 

słuchanym, 

- rozumie 

wszystkie 

wypowiedzi 

nauczyciela 

- rozumie 

wszystkie 

informacje w 

tekście 

słuchanym. 

niemieckojęzyczną 
zawierającą znaną 
leksykę i znane 
struktury, 
wypowiadaną przez 
różne osoby w 
normalnym tempie 
- swobodnie rozumie 
wyrażenia potoczne 
dotyczące 
zaspokajania 
konkretnych potrzeb 
-rozumie ogólny sens 
prostych sytuacji 
komunikacyjnych, w 
tym intencji 
rozmówcy 
(informowanie się, 
prośba, wy rażenia 
zgody lub niezgody) 
-sprawnie wyszukuje 
informacje 
szczegółowe w 
nieskomplikowanych 
wypowiedziach i 
dialogach 
-w pełni rozumie 
proste instrukcje 
nauczyciela 
formułowane w 
języku niemieckim i 
prawidłowo na nie 
reaguje 

 

niemieckojęzycznych 
zawierających znaną 
leksykę i znane 
struktury, wy 
powiadane przez 
różne osoby w 
normalnym tempie 
-rozumie większość 
wyrażeń potocznych 
dotyczących 
zaspokajania 
konkretnych potrzeb 

-rozumie ogólny 
sens większości 
prostych sytuacji 
komunikacyjnych, w 
tym intencji 
rozmówcy 
(informowanie się, 
prośba, wyrażenia 
zgody lub niezgody) 
-wyszukuje większość 
informacji 
szczegółowych w 
nieskomplikowanych 

wypowiedziach i 
dialogach 

-rozumie większość 
prostych instrukcji 
nauczyciela 
formułowanych w 
języku niemieckim i 
prawidłowo na nie 
reaguje 

 

niemieckojęzycznych 
zawierających znaną 
leksykę i znane 
struktury, 
wypowiadane przez 
różne osoby w 
normalnym tempie 
-rozumie dużą część 
wyrażeń potocznych 
dotyczących 
zaspokajania 
konkretnych potrzeb 
-rozumie ogólny sens 
dużej części prostych 
sytuacji 
komunikacyjnych, w 
tym intencji 
rozmówcy 
(informowanie się, 
prośba, wyrażenia 
zgody lub niezgody) 
-wyszukuje dużą część 
informacji 
szczegółowych w nie 
skomplikowanych 
wypowiedziach i 
dialogach 
-rozumie dużą część 
prostych instrukcji 
nauczyciela 
formułowanych w 
języku niemieckim i 
prawidłowo na nie 
reaguje 

 

 

różne osoby w 
normalnym tempie 
-rozumie tylko 
niektóre wyrażenia 
potoczne 
dotyczące 
zaspokajania 
konkretnych 
potrzeb 
-rozumie ogólny 
sens tylko 
niektórych 
prostych sytuacji 
komunikacyjnych, 
w tym intencji 
rozmówcy 
(informowanie się, 
prośba, wyrażenia 
zgody lub 
niezgody) 
-wyszukuje tylko 
niektóre informacje 
szczegółowe w nie 
Skomplikowanych 

wypowiedziach i 
dialogach 

-rozumie tylko 
niektóre proste 
instrukcje 
nauczyciela for 
mułowane w 
języku niemieckim 
i prawidłowo na 
nie reaguje 

 

wypowiadane przez 

różne osoby w 

normalnym tempie 

-rozumie bardzo 

nieliczne wyrażenia 

potoczne dotyczące 

zaspokajania 

konkretnych potrzeb 

-rozumie ogólny 

sens bardzo 

nielicznych prostych 

sytuacji 

komunikacyjnych, w 

tym intencji 

rozmówcy 

(informowanie się, 

prośba, wyrażenia 

zgody lub niezgody) 

-wyszukuje bardzo 

nieliczne informacje 

szczegółowe w 

nieskomplikowanych 

wypowiedziach i 

dialogach 

-rozumie bardzo 

nieliczne proste 

instrukcje 

nauczyciela 

formułowane w 

języku niemieckim i 

prawidłowo na nie 

reaguje 



  

 

mówienie Uczeń opanował 

materiał 

wymagany na 

ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, 

dobrą i bardzo 

dobrą, ponadto: 

- formułuje 

bezbłędnie 

dłuższą 

wypowiedź, 

- logicznie 

buduje 

odpowiedzi na 

zadane pytania, 

- w 

wypowiedziach 

ustnych 

poprawnie 

stosuje nie tylko 

poznane na 

lekcji 

słownictwo oraz 

zagadnienia 

gramatyczne, 

- posiada dużą 

wiedzę o 

krajach, 

społeczeństwach 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto: 
 

-swobodnie 
zdobywa i udziela 
informacji w 
typowych 
sytuacjach dnia 
codziennego 
-prezentuje w pełni 
swoje myśli, 
spostrzeżenia i 
pytania dotyczące 
najbliższego 
otoczenia, 
posługując się 
boga tym 
słownictwem i 
frazeologią na 
danym poziomie 
-posiada 
umiejętność 
bezbłędnego 
sformułowania 
krótkiej 
wypowiedzi o 
sobie, rodzinie, 
najbliższym 
otoczeniu 
(wypowiedź 
zawiera wszystkie 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą i 

dostateczną, ponadto: 
-potrafi 
samodzielnie, bez 
pomocy nauczyciela, 
zdobywać i udzielać 
informacji w 
typowych sytuacjach 
dnia codziennego 
(zachodzi 
komunikacja 
pomimo drobnych 
usterek) 
-wyraża w prostych 

słowach myśli, 
spostrzeżenia i 
pytania dotyczące 
najbliższego 
otoczenia, przy 
czym wypowiedź 
jest zgodna z 
tematem i zawiera 
większość 
wymaganych 
informacji 

-trafnie formułuje 
krótką wypowiedź 
o sobie, rodzinie, 
najbliższym 
otoczeniu 
(wypowiedź 
zawiera wyrażenia 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto: 

-przy pomocy 

nauczyciela zadaje 

proste pytania i udziela 

na nie odpowiedzi 

-pomimo trudności w 
formułowaniu lub 
rozumieniu pytań i 
odpowiedzi udaje mu 
się przekazać 
najważniejsze 
informacje, w związku 
z czym dochodzi do 
komunikacji w 
podstawowym 
zakresie 
-potrafi formułować 

proste wypowiedzi o 
sobie, rodzinie 
i najbliższym 
otoczeniu 

-nawiązuje krótką 
rozmowę, nie 
zawsze jednak 
potrafi samodzielnie 
ją podtrzymać 

-podczas recytacji 
poznanego wiersza lub 
wyliczanki oraz 
śpiewania piosenki 

-potrafi częściowo 
zadawać proste 
pytania i udzielać na 
nie prostych 
odpowiedzi 
-wyłącznie pod 
kierunkiem 
nauczyciela wyraża 
w pro stych 
słowach myśli, 
spostrzeżenia i 
pytania dotyczące 
najbliższego 
otoczenia 
-w sposób niepełny 

formułuje krótką 
wypowiedź o 
sobie, rodzinie, 
najbliższym 
otoczeniu, przez 
co dochodzi do 
komunikacji 
jedynie w wąskim 
zakresie 

-inicjuje i 
podtrzymuje 
prostą rozmowę w 
sytuacji 
bezpośredniego 
kontaktu z 
rozmówcą, a także 
z jego pomocą, 
jednak wypowiedź 
zawiera ubogie 
słownictwo 

-nie potrafi 
zadawać prostych 
pytań i udzielać 
prostych 
odpowiedzi 

-z powodu bardzo 
ubogiej treści oraz 
pomimo pomocy 
nauczyciela nie jest 
w stanie wyrazić w 
prostych słowach 
myśli, spostrzeżeń i 
pytań dotyczących 
najbliższego 
otoczenia 
-bardzo 

ograniczona 
znajomość 
słownictwa i 
nieporadne użycie 
struktur 
językowych 
uniemożliwiają 
mu 
sformułowanie 
krótkiej 
wypowiedzi o 
sobie, rodzinie, 
najbliższym 
otoczeniu 

-brak płynności 
wypowiedzi 
uniemożliwia mu 
inicjowanie i 
podtrzymywanie 



kulturach 

niemieckiego 

obszaru 

językowego, 

 - aktywnie 

współdziała w 

grupie, np. w 

lekcyjnych i 

pozalekcyjnych 

pracach 

projektowych. 

wymagane 
informacje, jest 
pełna, interesująca) 
-płynnie inicjuje, 

podtrzymuje i 
kończy prostą 
rozmowę w 
sytuacji 
bezpośredniego 
kontaktu z 
rozmówcą, 
dotyczącą 
typowych 
sytuacji dnia 
codziennego, 
używając  
w tym celu 
odpowiednich 
środków 
językowych 

-z dużą wprawą i 
swobodą recytuje 
poznany wiersz lub 
wyliczankę i 
śpiewa piosenkę 
- jego wypowiedzi 
pod względem 
fonetycznym są 
całkowicie 
poprawne, bez 
błędów w 
wymowie i 
intonacji 
-bezbłędnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne 

 

odpowiednie dla 
przekazania 
wymaganych 
informacji) 

-wykazując się 
dobrym poziomem 
znajomości 
słownictwa i 
struktur 
językowych, 
potrafi inicjować i 
podtrzymywać 
prostą rozmowę 
dotyczącą 
typowych sytuacji 
dnia codziennego 

-z drobnymi 
pomyłkami, które 
jest w stanie 
samodzielnie 
poprawić, recytuje 
poznany wiersz lub 
wyliczankę i 
śpiewa piosenkę 

-jego wypowiedzi są 
zasadniczo 
poprawne 
fonetycznie 
i intonacyjnie, 
zawierają nieliczne 
usterki 

-poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne 

 

potrzebuje czasami 
pomocy nauczyciela 
-pomimo błędów w 
wymowie niektórych 
wyrazów i w in 
tonacji jego 

wypowiedzi są 
zrozumiałe 

-błędy gramatyczne 
nieznacznie utrudniają 
komunikację 

 

pozwalające na 
przekazanie tylko 
nielicznych 
informacji 

-bardzo nieporadnie 
recytuje poznany 
wiersz lub 
wyliczankę i śpiewa 
piosenkę 
-popełnia liczne 
błędy w wymowie i 
intonacji, a wypo 
wiedź jest 
zrozumiała jedynie 
w ograniczonym 
zakresie 

-błędy gramatyczne 

znacznie utrudniają 

komunikację 

prostych rozmów 
dotyczących 
typowych sytuacji 
dnia codziennego 
-jego wypowiedź 
nie zawiera 
wystarczającej 
liczby wymaganych 
informacji lub jest 
całkowicie nie na 
temat 

-nie potrafi 
powiedzieć z 
pamięci 
poznanego 
wiersza lub 
wyliczanki oraz 
zaśpiewać 
piosenki 
-niepoprawna 
wymowa i 
intonacja 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
-bardzo liczne 
błędy 
gramatyczne 
znacznie 
utrudniają bądź 
uniemożliwiają 
komunikację 

 



Czytanie ze 

zrozumieniem 

Uczeń opanował 

materiał 

wymagany na 

ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, 

dobrą i bardzo 

dobrą, ponadto: 

- czyta płynnie 

tekst z 

podręcznika, nie 

korzysta z 

pomocy 

nauczyciela, 

- aktywnie 

korzysta ze 

źródeł 

informacji w 

języku 

niemieckim. 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto: 
 

-bez trudu rozumie 
proste teksty 
użytkowe (w tym 
internetowych): np. 
artykuł o 
przyjaciołach, opis 
rodziny, list / e-
mail, kartkę 
świąteczną, ankietę, 
miniformularz, 
ogłoszenie 
-sprawnie znajduje 
potrzebne 
informacje 
szczegółowe w 
tekście użytkowym 
-swobodnie 
rozumie ogólny 
sens prostych, 
adaptowanych 
tekstów 

 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą i 

dostateczną, ponadto: 

-rozumie ogólnie 

większość prostych 

tekstów użytkowych ( 

w tym internetowych): 

np. artykuł o 

przyjaciołach, opis 

rodziny listów / e-

maili, kartek 

świątecznych, ankiet, 

miniformularzy, 

ogłoszeń 

-znajduje większość 
potrzebnych 
informacji 
szczegółowych w 
tekście użytkowym 
-w zasadzie rozumie 
ogólny sens 
większości prostych, 
adaptowanych 
tekstów 

 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto: 
 

-rozumie ogólnie dużą 
część prostych 
tekstów użytkowych 
(w tym 
internetowych): 
artykuł o 
przyjaciołach, opis 
rodziny, listów / e-
maili, kartek 
świątecznych, ankiet, 
miniformularzy, 
ogłoszeń 
-znajduje dużą część 
potrzebnych 
informacji 
szczegółowych w 
tekście użytkowym 
rozumie ogólny sens 
dużej części prostych, 
adoptowanych tekstów 

 

-rozumie tylko 
niektóre proste 
teksty użytkowe (w 
tym 
internetowe): np. 
artykuł o 
przyjaciołach, opis 
rodziny 

/ e-mail, kartkę 
świąteczną, 
ankietę, 
miniformularz, 
ogłoszenie 

-znajduje tylko 
niektóre potrzebne 
informacje 
szczegółowe w 
tekście użytkowym 
-rozumie ogólny 
sens tylko 
niektórych 
prostych, 
adoptowanych 
tekstów 

 

-rozumie bardzo 
nieliczne proste 
teksty użytkowe 

 (w tym 
internetowe): np. 
artykuł o 
przyjaciołach, 
opis rodziny list 
/ e-mail, kartkę 
świąteczną, 
ankietę, 
miniformularz, 
ogłoszenie 

-znajduje bardzo 
nieliczne potrzebne 
informacje 
szczegółowe w 
tekście użytkowym 
-rozumie ogólny 
sens bardzo 
nielicznych 
prostych, 
adoptowanych 
tekstów 

 

pisanie Uczeń opanował 

materiał 

wymagany na 

ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto: 
 

-bez trudu 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą i 

dostateczną, ponadto: 
 

-dostrzega różnice 
między fonetyczną a 
graficzną formą 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto: 
 

-ma trudności w 
dostrzeganiu różnic 
między fonetyczną a 

-ma znaczne 
trudności w 
dostrzeganiu 
różnic między 
fonetyczną a 
graficzną formą 
wyrazu, potrafi 
poprawnie 

-nie dostrzega różnic 

między fonetyczną a 

graficzną formą 

wyrazu, w 

większości 

przypadków nie 

potrafi poprawnie 



dobrą i bardzo 

dobrą, ponadto: 

- bezbłędnie 

opisuje obrazki, 

ilustracje, 

- formułuje 

prawie 

bezbłędnie 

dłuższą 

wypowiedź 

pisemną, 

- samodzielnie 

pisze dłuższy 

tekst użytkowy 

(opis rodziny, 

przyjaciół itp), 

- samodzielnie 

pisze dłuższe 

dialogi, 

- wykorzystuje 

techniki 

samodzielnej 

pracy nad 

językiem, 

- jest 

samodzielny w 

swoich 

wypowiedziach 

dostrzega różnice 
między fonetyczną 
a graficzną formą 
wyrazu oraz 
bezbłędnie zapisuje 
większość 
poznanych słów i 
wyrażeń, 
-bezbłędnie 
odpowiada na 
zawarte w 
ćwiczeniach 
polecenia (pisanie 
odtwórcze) 
-bez trudu pisze 
proste wypowiedzi 
pisemne (opis 
siebie, rodziny, 
przyjaciół, 
zainteresowania,), 
umiejętnie 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe 

-potrafi bez żadnych 
trudności napisać 
post internetowy, 
precyzyjnie 
dobierając poznane 
słownictwo 
pozwalające na pełny 
przekaz treści 
-sprawnie pisze 
kartki z życzeniami 
świątecznymi, które 
odpowiadają w pełni 
wymaganej formie 

wyrazu oraz 
poprawnie zapisuje 
większość poznanych 
słów i wyrażeń, 
-bez pomocy 
nauczyciela 
samodzielnie 
odpowiada na 
zawarte w 
ćwiczeniach polecenia 
(pisanie odtwórcze) 
-pisze proste 
wypowiedzi pisemne 
(opis siebie, rodziny, 
przyjaciół, 
zainteresowań,), 
wykorzystując 
większość poznanych 
środków językowych 
-potrafi napisać 
prosty post 
internetowy z 
niewielkimi 
uchybieniami w 
doborze poznanego 
słownictwa i struktur 
gramatycznych 
-samodzielnie pisze 
kartki z życzeniami 
świątecznymi, 
które w zasadzie 

odpowiadają 
wymaganej formie 

-pisze prosty, krótki 
list inicjujący 
znajomość, a jego 
wypowiedź jest 

graficzną formą 
wyrazu oraz w 
poprawnym zapisie 
poznanych słów i 
wyrażeń 
-w większości 
poprawnie odpowiada 
na zawarte w 
ćwiczeniach polecenia 
(pisanie odtwórcze) 
-pisze proste 
wypowiedzi pisemne 
(opis siebie,  rodziny, 
przyjaciół, 
zainteresowania), 
stosując mało 
urozmaicone 
słownictwo i liczne 
powtórzenia 
leksykalne 
-pisze prosty post 
internetowy, w którym 
wykorzystane 
słownictwo pozwala na 
przekazanie jedynie 
najważniejszych 
informacji 
-pisze kartki z 
życzeniami 
świątecznymi, które w 
zasadzie spełniają 
tylko część warunków 
wymaganych dla danej 
formy 
-pisze prosty, krótki list 
inicjujący znajomość, 
w którym to 

uzupełnić tylko 
niektóre brakujące 
litery w poznanych 
wcześniej 
wyrazach. 
-w sposób niepełny 
odpowiada na 
zawarte w 
ćwiczeniach 
polecenia (pisanie 
odtwórcze) 
-pisze tylko 
niektóre proste 
wypowiedzi 
pisemne (opis 
siebie,  rodziny, 
przyjaciół, 
zainteresowania), 
ponadto 
wypowiedzi te są 
chaotyczne, tylko 
częściowo zgodne 
z tematem, 
zawierające liczne 
powtórzenia 
leksyki, ubogie 
słownictwo i liczne 
błędy gramatyczne 
-w sposób bardzo 
uproszczony i 
odtwórczy pisze 
prosty post 
internetowy, 
-pisze kartki z 
życzeniami 
świątecznymi, 
jednak znaczne 

uzupełnić 

brakujących liter w 

poznanych wcześniej 

wyrazach. 

-pomimo pomocy 

nauczyciela nie jest 

w stanie w sposób 

pełny odpowiadać na 

zawarte w 

ćwiczeniach 

polecenia (pisanie 

odtwórcze) 

-z powodu bardzo 

ograniczonej 

znajomości 

słownictwa, 

nieporadnego użycia 

struktur językowych 

i gramatycznych z 

trudem pisze tylko 

niektóre proste 

wypowiedzi 

pisemne. Są one 

chaotyczne, 

niespójne, 

pozbawione logiki, z 

bardzo dużą ilością 

błędów  

ortograficznych, w 

większości 

przypadków nie na 

temat 



-pisze krótki list 
inicjujący 
znajomość, a jego 
wypowiedź jest 
logiczna, harmonijna 
i spójna, zaś bardzo 
sporadyczne błędy w 
pisowni, błędy 
gramatyczne i 
leksykalne nie 
zakłócają 
komunikacji 

 

logiczna i spójna, 
zaś nieliczne błędy 
orto graficzne i 
leksykalne w 
nieznacznym 
stopniu zakłócają 
zrozumienie 

 

niewłaściwy dobór 
słów, dość liczne 
usterki ortograficzne i 
gramatyczne oraz 
uchybienia stylu 
częściowo zakłócają 
komunikację i 
świadczą o niepełnym 
opanowaniu  struktur 

 

uchybienia w 
doborze 
właściwego 
słownictwa , 
struktur 
gramatycznych i 
stylu wskazują na 
nieznajomość 
wymogów tematu i 
formy 
-pisze prosty, 
krótki list 
inicjujący 
znajomość, jednak 
wypowiedź jest w 
dużym stopniu 
niespójna, 
niekonsekwentna i 
nielogiczna, a brak 
widocznego 
zamysłu, ubogie 
słownictwo i liczne 
błędy 
ortograficzne 
pozwalają na 
przekazanie tylko 
nielicznych 
informacji 

 

-próbuje w sposób 

odtwórczy pisać 

prosty post 

internetowy, jednak 

jego wypowiedź nie 

zawiera wyrażeń 

niezbędnych do 

przekazania 

wymaganych treści 

-pisze kartki z 

życzeniami 

świątecznymi, 

jednak nieznajomość 

wymogów formy i 

bardzo ubogie 

słownictwo znacznie 

utrudniają bądź 

uniemożliwiają mu 

przekazanie życzeń 

-brak umiejętności 

budowania prostych 

zdań, nieodpowiedni 

dobór słownictwa, 

liczne, rażące błędy 

ortograficzne, 

gramatyczne i 

leksykalne 

uniemożliwiają mu 

sformułowanie 

prostego listu 

inicjującego 

znajomość 



 

 

 

 

 

 

Tytuł lekcji  
Liczba 

godzin 
Komunikacja Gramatyka 

Wymagania 

szczegółowe podstawy 

programowej 

Rozdział 1. Wie geht’s? 

Lekcja 

organizacyjna 

1 • omówienie spraw organizacyjnych oraz 

przedmiotowego systemu oceniania 

  

1. Um mich herum /  

    Wokół mnie 

2 • internacjonalizmy  1.5; 1.7 / 2.1 / 9 / 13 

2. Drei – vier! /  

    Trzy – cztery! 

2 • liczebniki główne od 1 do 12  

• nazwy działań matematycznych: plus, 

minus, ist / macht 

 2.1 / 8.2 / 9 / 10 / 13 

3. Guten Tag! /  

    Dzień dobry! 

2 • formy powitań i pożegnań  1.1; 1.5 / 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.6 / 5.2 / 9 / 13 

4. Wie geht’s? /  

    Jak się masz? 

2 • zwroty potrzebne do pytania 

o samopoczucie  

(Wie geht’s?) i odpowiadania na to 

pytanie 

 1.1 / 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5 / 6.5; 6.6; 6.7 / 8.2 / 9 

/ 10 / 13 

5. Ich bin Jonas /  

    Mam na imię 

Jonas 

 

2 • zwroty potrzebne do podania 

podstawowych informacji o sobie: Ich 

heiße ...; Ich wohne in ...;  

Ich komme aus ...; Ich bin ... Jahre alt. 

 1.1 / 2.1; 2.4 / 4.1 / 5.1 / 

6.1; 6.2 / 7.1 / 8.2 / 9 / 11 

/ 13 



Tytuł lekcji  
Liczba 

godzin 
Komunikacja Gramatyka 

Wymagania 

szczegółowe podstawy 

programowej 

6. Woher kommst 

du? / 

    Skąd pochodzisz? 

2 • utrwalenie zwrotów potrzebnych do 

przedstawiania się  

• zaimki pytające: wie, wo, woher, was 

• odmiana czasownika w 1. i 2. os. l. poj.  

• zdanie oznajmujące  

• zdanie pytające zaczynające się od 

zaimków:  

wie, wo, woher, was 

 1.1 / 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6 / 6.1; 6.2; 6.5 / 

8.2 / 9 / 10 / 11 

Powtórzenie:  

Das kannst du 

schon!  

Teste dich selbst! 

2    

Test sprawdzający 1    

Rozdział 2. Familie und Freunde 

1. Das mag ich! /  

    To lubię! 

2 • alfabet niemiecki  

• słownictwo potrzebne do opisywania 

innej osoby  

• słownictwo związane 

z zainteresowaniami i upodobaniami 

• zaimki osobowe sie i er  

• odmiana czasownika w 3. os. lp. 

1.1; 1.5; 1.6; 1.10; 1.12 / 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4 / 3.1; 

3.2 / 5.1 / 6.1; 6.2; 6.3; 

6.5 / 8.2 / 9 / 12 / 13 

 

2. Zahlen / Liczby 2 • liczebniki od 12 do 100  

• zwroty potrzebne do podawania adresu 

i numeru telefonu 

 1.1 / 2.3; 2.4 / 6.2 / 8.2 / 

9 / 10 / 12 / 13 

3. Mama, Papa und 

andere / Mama, tata i 

inni 

2 • nazwy członków najbliższej rodziny 

• podstawowe przymiotniki określające 

charakter i wygląd  

• zwroty potrzebne do opisywania postaci 

• nazwy zawodów 

• zaimek dzierżawczy mein/meine 1.1; 1.4; 1.5 / 2.1; 2.2; 

2.3 / 3.1; 3.2 / 4.1 / 5.1 / 

6.1 / 12 / 13 

4. Meine Oma ist 

klasse! /  

2 • utrwalenie słownictwa dotyczącego 

rodziny  
• zaimek dzierżawczy dein/deine 

• pytania przez inwersję  

• przeczenie nein i nicht 

1.1; 1.4; 1.5 / 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4; 2.5; 2.6 / 6.1; 

6.3; 6.5 / 9 / 10 / 11 / 12 



Tytuł lekcji  
Liczba 

godzin 
Komunikacja Gramatyka 

Wymagania 

szczegółowe podstawy 

programowej 

    Moja babcia jest 

super! 

oraz przymiotników określających 

wygląd i charakter 

5. Erwin ist mein 

Freund /      Erwin to 

mój przyjaciel 

2 • utrwalenie słownictwa dotyczącego opisu 

osób 
• odmiana czasownika w 1. i 3. os. l. mn. 1.1; 1.5 / 2.1; 2.2 / 3.1; 

3.2 / 4.1; 4.2; 4.3 / 5.1; 

5.2 / 6.5 / 8.1; 8.2 / 9 / 10 

/ 12 

Powtórzenie:  

Das kannst du 

schon! Teste dich 

selbst! 

2    

Test sprawdzający 1    

Frohes Fest!  

1. Advent / Adwent 1 • słownictwo dotyczące adwentu 

i związanych z nim tradycji 

 1.5; 1.9 / 3.2 / 8.2 / 10 / 

11 / 12 

2. Weihnachten / 

 Boże Narodzenie 

2 • słownictwo dotyczące świąt Bożego 

Narodzenia i związanych z nimi tradycji 

 1.5; 1.9 / 2.3 / 3.1; 3.3 / 

8.2 / 12 

3. Ostern / 

Wielkanoc 

2 • podstawowe zwroty dotyczące 

Wielkanocy i związanych z nią tradycji 

 1.5; 1.9 / 3.1; 3.3 / 9 / 10 

 

 



Wymagania programowe 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń 

Rozdział 1. Wie geht’s? 

• zna wybrane internacjonalizmy 

• wskazuje na rysunku odpowiednie obiekty na podstawie tekstu 

słuchanego 

• liczy w zakresie 1–12 i poprawnie wykonuje proste zadania 

arytmetyczne 

• zapisuje słownie usłyszane liczby 

• wita się i żegna z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, dobierając 

formy stosownie do pory dnia 

• pyta o samopoczucie rozmówcę i opowiada o własnym samopoczuciu 

• analizuje słowa piosenki dotyczącej powitań  

i pożegnań oraz wykonuje ją 

• poprawnie rozróżnia niemieckie imiona żeńskie  

i męskie 

• zna zwroty potrzebne do wyrażenia podstawowych informacji o sobie 

(imię, kraj pochodzenia, wiek, miejsce zamieszkania) oraz zwroty do 

zapytania rozmówców o te dane 

• na podstawie encyklopedii wpisuje stolice Niemiec, Austrii i 

Szwajcarii 

• wyszukuje podstawowe informacje w tekście słuchanym (np. gdzie 

odbywała się rozmowa,  ile osób rozmawiało) 

• poprawnie porządkuje kolejność wypowiedzi w dialogach 

• wymienia poznane wcześniej słowa niemieckie 

• sprawnie posługuje się liczebnikami w zakresie 1–12 

• recytuje rymowankę dotyczącą liczebników 

• stosując formy powitań i pożegnań, uwzględnia formy oficjalne, 

potoczne i regionalne 

• używa różnorodnych zwrotów, opowiadając o swoim 

samopoczuciu 

• wykonuje z pamięci piosenkę dotyczącą powitań  

i pożegnań 

• zna kilka najpopularniejszych niemieckich imion 

• szczegółowo opowiada o sobie, stosując poznane zwroty  

i wyrażenia 

• sprawnie prowadzi dialogi, w których podaje informacje  

o sobie bądź wciela się w postać znanej osoby 

• na podstawie mapy i słownika szczegółowo opisuje wskazane 

osoby 

• zbiera obszerne materiały (zdjęcia z wakacji, wycinki  

i zdjęcia z gazet, własne rysunki, opakowania itp.) dotyczące krajów 

niemieckiego obszaru językowego, uzupełniając je bogatym 

słownictwem  

• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia długie  

i krótkie samogłoski 



Wymagania programowe 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń 

• zbiera materiały (zdjęcia z wakacji, wycinki  

i zdjęcia z gazet, własne rysunki, opakowania itp.) dotyczące krajów 

niemieckiego obszaru językowego, wśród których umieszcza poznane  

na lekcjach zwroty 

• zwraca uwagę na różnice w wymawianiu długich 

 i krótkich samogłosek 

• odmienia czasowniki: kommen, wohnen, machen, heißen oraz sein w 1. 

i 2. osobie liczby pojedynczej 

• poprawnie stosuje zaimki osobowe ich i du 

 

 

• sprawnie buduje zdania oznajmujące oraz pytające, stosując 

poprawny szyk wyrazów   

Rozdział 2. Familie und Freunde 

• zna niemiecki alfabet 

• przeliterowywuje imiona i nazwiska 

• dobiera odpowiednie zdjęcia do opisów osób 

• przeprowadza wywiad z koleżanką / z kolegą, pytając 

o imię, miejsce zamieszkania, wiek i hobby, oraz krótko opowiada o niej 

/ o nim na podstawie zdobytych informacji 

• opowiada, co lubi robić 

• zna liczebniki do 100 

• uzupełnia brakujące części liczebników na podstawie tekstu 

słuchanego oraz notuje usłyszane liczebniki 

• na podstawie wywiadu z koleżanką / z kolegą sprawnie  

o niej / o nim opowiada 

• swobodnie operuje liczebnikami do 100 

• umiejętnie używa różnorodnych zwrotów, sugerujących rozmówcy 

powtórzenie wypowiedzi 

• swobodnie uzupełnia informacje na podstawie tekstu słuchanego 

• szczegółowo opisuje wybraną osobę, uwzględniając cechy 

charakteru i wyglądu 

• wykonuje z pamięci piosenkę, dotyczącą członków rodziny 



Wymagania programowe 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń 

• zna zwroty sugerujące rozmówcy powtórzenie wypowiedzi 

• uzupełnia informacje na podstawie tekstu słuchanego 

• zna nazwy członków rodziny i poprawnie łączy je w pary 

• zna przymiotniki opisujące wygląd i charakter człowieka 

• wyszukuje przymiotniki o znaczeniach przeciwnych 

• na podstawie schematu opisuje wybrane osoby oraz swoją rodzinę 

• wykonuje piosenkę dotyczącą członków rodziny 

• przygotowuje kolaż przedstawiający drzewo genealogicz-ne swojej 

rodziny oraz kolaż o swoich przyjaciołach 

• ćwiczy wymowę głosek ig, ich, ü 

• poprawnie stosuje zaimki osobowe er oraz sie 

• zna odmianę czasowników regularnych oraz czasownika sein i 

czasownika modalnego mögen w 3. osobie liczby pojedynczej oraz w 1. 

i 3. osobie liczby mnogiej 

• zna zaimki dzierżawcze mein i dein 

• stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniach pytających wymagających 

potwierdzenia lub zaprzeczenia 

• poprawnie stosuje przeczenia nein i nicht 

• zna formę dopełniacza imion własnych (Annas Opa) 

• przygotowuje kolaż, przedstawiający drzewo genealogiczne swojej 

rodziny oraz kolaż o swoich przyjaciołach z obszernymi 

informacjami opisującymi prezentowane osoby 

• w swoich wypowiedziach poprawnie wymawia głoski ig, ich, ü 

• układa do zdań możliwie największą liczbę pytań 

• sprawnie operuje zaimkami osobowymi er oraz sie; czasownikami 

regularnymi oraz czasownikiem sein  

i czasownikiem modalnym mögen w 3. osobie liczby pojedynczej 

oraz w 1. i 3. osobie liczby mnogiej; zaimkami dzierżawczymi mein i 

dein; poprawnym szykiem wyrazów  

w zdaniach pytających wymagających potwierdzenia lub 

zaprzeczenia; przeczeniem nein i nicht oraz formą dopełniacza imion 

własnych (Annas Opa)  

Frohes Fest!  

• zna niemieckie tradycje i zwyczaje związane  

z adwentem 

• opowiada w języku polskim o niemieckich tradycjach  

i zwyczajach związanych z adwentem 



Wymagania programowe 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń 

• zna podstawowe słownictwo dotyczące adwentu 

• wykonuje zamieszczony w książce kalendarz adwentowy 

• wykonuje w grupie wieniec adwentowy 

• zna niemieckie tradycje i zwyczaje związane  

z Bożym Narodzeniem 

• zna podstawowe słownictwo dotyczące Bożego Narodzenia 

• rozumie i śpiewa bożonarodzeniową piosenkę 

• pisze według wzoru kartki świąteczne / życzenia bożonarodzeniowe 

oraz wielkanocne  

• zna niemieckie tradycje i zwyczaje związane  

z Wielkanocą 

• zna podstawowe słownictwo dotyczące Wielkanocy 

• zna na pamięć wielkanocną rymowankę 

• na podstawie zdobytej wiedzy przygotowuje kolaż wielkanocny 

• zna i stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych niemieckie 

słownictwo dotyczące adwentu 

• samodzielnie projektuje i wykonuje własny kalendarz 

adwentowy 

• wyszukuje w internecie przepisy na ciasteczka adwentowe  i 

prezentuje je na forum klasy 

• wyszukuje w internecie pomysły na wieńce adwentowe,  

a zdobytą wiedzą dzieli się z kolegami na forum klasy 

• omawia w języku polskim niemieckie tradycje i zwyczaje 

związane z Bożym Narodzeniem 

• sprawnie operuje słownictwem dotyczącym Bożego Narodzenia 

• wykonuje z pamięci bożonarodzeniową piosenkę 

• samodzielnie pisze kartki świąteczne / życzenia świąteczne 

• opowiada w języku polskim o niemieckich tradycjach  

i zwyczajach związanych z Wielkanocą  

• swobodnie posługuje się poznanym słownictwem dotyczącym 

Wielkanocy 

• przygotowuje kolaż wielkanocny, w którym wykorzystuje 

dodatkowe materiały zgromadzone na podstawie słownika i w 

internecie   

 


