
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagana wiedza i umiejętności 

z języka niemieckiego 

 dla uczniów szkoły gimnazjum  

na poszczególne stopnie szkolne 

obejmująca wszystkie sprawności językowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPRAWNOŚĆ  MÓWIENIA 

 

 
Celujący 

 

Uczeń: 

 -   potrafi mówić płynnie, bez zawahań, 

 -   używa słownictwa znacznie wykraczającego poza program szkolny, jego wypowiedź                                                                                                                                                                

 nie zawiera błędów leksykalnych i gramatycznych, 

- wykazuje wzorcową znajomość fonetyki i intonacji, 

- używa poprawnie nietypowych konstrukcji gramatycznych. 

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi mówić płynnie, 

- formułuje wypowiedź popełniając drobne błędy, 

- przekazuje z powodzeniem wiadomość, 

- dysponuje dużym zasobem słownictwa, 

- posiada znajomość fonetyki i intonacji w stopniu zapewniającym zrozumienie 

wypowiedzi bez trudności, 

- używa poprawnie trudnych konstrukcji gramatycznych. 

 

Dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi mówić z lekkim wahaniem, 

- przeważnie potrafi przekazać wiadomość, 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa, 

- stosuje zazwyczaj poprawną wymowę i  intonację, 

- używa poprawnie podstawowych konstrukcji gramatycznych. 

 

Dostateczny 

 

Uczeń: 

- mówi niespójnie, 

- z trudnością potrafi przekazać wiadomość, 

- stosuje proste słownictwo, 

- popełnia liczne błędy w wymowie, 

- używa tylko podstawowych konstrukcji gramatycznych popełniając liczne błędy. 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 

- potrafi fragmentarycznie przekazać informację, 

- posługuje się ubogim słownictwem, 

- często popełnia błędy w podstawowych konstrukcjach gramatycznych. 

 

Niedostateczny 

 

Uczeń: 

- nie potrafi przekazać określonej informacji, 

- błędnie używa podstawowego słownictwa, 

- nie potrafi zareagować na proste pytania, 

- rażące błędy gramatyczne uniemożliwiają komunikację. 



SPRAWNOŚĆ  SŁUCHANIA 

 

 
Celujący 

 

Uczeń: 

- potrafi w pełni zrozumieć sens trudnych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru, 

- rozumie z łatwością sens złożonych i mniej typowych wypowiedzi zawierających nowe 

elementy, 

- reaguje bezbłędnie i naturalnie na wypowiedzi rozmówcy, 

- nietypowe i trudne konstrukcje gramatyczne nie stanowią dla niego przeszkody w 

zrozumieniu konkretnej wypowiedzi. 

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi w pełni zrozumieć ogólny sens prostych wypowiedzi w różnych warunkach, 

- potrafi wydobyć potrzebne informacje, 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela, 

- reaguje bezbłędnie na wypowiedzi rozmówcy, 

- rozumie poprawnie wypowiedzi z trudnymi konstrukcjami gramatycznymi. 

 

Dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens wypowiedzi, 

- potrafi zrozumieć większość istotnych informacji, 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, 

- reaguje poprawnie na wypowiedź rozmówcy, 

- nie zawsze rozumie trudne konstrukcje gramatyczne zastosowane w wypowiedzi. 

 

Dostateczny 

 

Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów, 

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji, 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć proste polecenia nauczyciela, 

- reaguje w niektórych sytuacjach na wypowiedź rozmówcy, 

- prawidłowo rozumie podstawowe konstrukcje gramatyczne. 

 

Dopuszczający 

 

- potrafi w bardzo ograniczonym zakresie zrozumieć ogólny sens prostych tekstów, 

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji, 

- zazwyczaj potrafi zrozumieć podstawowe polecenia nauczyciela, 

- rzadko reaguje na wypowiedź rozmówcy, 

- nie rozumie wszystkich podstawowych konstrukcji gramatycznych. 

 

Niedostateczny 

 

Uczeń: 

- nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu prostych wypowiedzi, 

- nie potrafi wydobyć prostych informacji, 

- nie rozumie podstawowych poleceń nauczyciela, 

- nie reaguje na wypowiedź rozmówcy, 

- nie rozumie najprostszych konstrukcji gramatycznych zastosowanych w wypowiedzi. 

 



SPRAWNOŚĆ  PISANIA 

 
Celujący 

 

Uczeń: 

- w wybranej formie wypowiedzi stosuje wszelkie charakterystyczne dla niej cechy, 

- używa urozmaiconych i nietypowych struktur gramatycznych, 

- stosuje wyszukane słownictwo, 

- nie popełnia nawet drobnych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, 

- oryginalnie opracowuje dany temat. 

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne, 

- używa urozmaiconych struktur gramatycznych, stosuje szeroki zakres słownictwa, 

- prawidłowo stosuje zasady ortografii i interpunkcji, może popełniać sporadyczne błędy. 

 

Dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi pisać na ogół logiczne teksty, 

- używa poprawnie podstawowych struktur gramatycznych, w złożonych konstrukcjach 

popełnia błędy, 

- używa na ogół szerokiego zakresu słownictwa, 

- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Dostateczny 

 

Uczeń: 

- pisze teksty ogólnikowe i niespójne, 

- potrafi używać nielicznych prostych konstrukcji gramatycznych, 

- używa poprawnie tylko ograniczonego zakresu słownictwa, 

- pisze teksty z licznymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury  

i słownictwo, 

- wypowiedź w dużym stopniu pozbawiona jest spójności i logiki, 

- dysponuje niewielkim zasobem słownictwa, 

- ma problemy z zastosowaniem podstawowych zasad ortografii i interpunkcji, 

- popełnia bardzo liczne błędy w prostych konstrukcjach gramatycznych. 

 

Niedostateczny 

 

Uczeń: 

- nie potrafi napisać zadania zawierającego pełne zdania, 

- pisze prace, które cechuje zupełny brak spójności i logiki, 

- nie dysponuje nawet podstawowym słownictwem, 

- błędnie stosuje podstawowe zasady ortografii i interpunkcji, 

- popełnia rażące błędy w elementarnych konstrukcjach gramatycznych i leksykalnych 

uniemożliwiających zachowanie komunikacji. 

 

 

 



SPRAWNOŚĆ  CZYTANIA 

 

 
Celujący 

 

Uczeń: 

- potrafi bezbłędnie zrozumieć długi tekst, 

- do zrozumienia tekstu używa bardzo sporadycznie słownika lub wcale, 

- nietypowe i złożone struktury gramatyczne nie mają wpływu na prawidłowe zrozumienie 

tekstu. 

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi z łatwością zrozumieć dłuższy i złożony tekst, 

- potrafi w pełni zrozumieć sens tekstu, który zawiera elementy niezrozumiałe, 

- potrafi znaleźć wszystkie zadane informacje, 

- umie korzystać ze słownika w celu pełnego tłumaczenia wybranych tekstów. 

 

Dobry 

 

Uczeń: 

- potrafi zrozumieć czytany tekst, 

- potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu, 

- potrafi znaleźć większość kluczowych informacji, 

- potrafi korzystać ze słownika w celu tłumaczenia wybranych tekstów, 

- prawidłowo rozumie proste struktury gramatyczne występujące w tekście, ma problemy 

ze zrozumieniem struktur bardziej złożonych. 

 

Dostateczny 
 

Uczeń: 

- ma problemy ze zrozumieniem dłuższego, złożonego tekstu, 

- rozumie częściowo ogólny sens tekstu, 

- potrafi wydobyć tylko część istotnych informacji, 

- korzysta ze słownika w celu tłumaczenia prostych tekstów, 

- prawidłowo rozumie tylko proste konstrukcje gramatyczne. 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 

- ma problemy ze zrozumieniem niezbyt długiego tekstu, 

- czasami rozumie ogólny sens tekstu, 

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji, 

- potrafi tłumaczyć proste teksty korzystając ze słownika i pomocy nauczyciela, 

- nie zawsze prawidłowo rozumie proste konstrukcje gramatyczne. 

 

Niedostateczny 

 

Uczeń: 

- nie potrafi zrozumieć nawet krótkiego tekstu, 

- nie rozumie ogólnego sensu tekstu, 

- nie potrafi wydobyć z tekstu żadnych potrzebnych informacji,  

- nie potrafi przetłumaczyć prostych tekstów nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrafi prawidłowo korzystać ze słownika, 

- nie potrafi w tekście zrozumieć nawet prostych konstrukcji gramatycznych. 
 

 


