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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Rozdział 1. Hier bin ich zu Hause 

Uczeo: 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem dotyczącym opi-

sywania drogi i środków loko-

mocji 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem dotyczącym opi-

sywania drogi i środków loko-

mocji 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem dotyczącym opi-

sywania drogi i środków loko-

mocji  

• posługuje się bogatym słownic-

twem dotyczącym opisywania 

drogi i środków lokomocji  

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem dotyczącym opi-

sywania drogi i środków loko-

mocji  

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania i słuchania ze zrozumie-

niem tekstów na temat miejsca 

zamieszkania i środków lokomo-

cji 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania i słuchania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

miejsca zamieszkania i środków 

lokomocji 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem 

tekstów na temat miejsca za-

mieszkania i środków lokomocji 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem tek-

stów na temat miejsca zamiesz-

kania i środków lokomocji 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania i słuchania ze 

zrozumieniem tekstów na te-

mat miejsca zamieszkania 

i środków lokomocji 

• za pomocą atlasu poprawnie 

wskazuje na mapie niektóre 

z podanych niemieckich miast  

• za pomocą atlasu poprawnie 

wskazuje na mapie większośd 

podanych niemieckich miast  

• za pomocą atlasu poprawnie 

wskazuje na mapie wszystkie 

podane niemieckie miasta  

• samodzielnie poprawnie wska-

zuje na mapie większośd poda-

nych niemieckich miast  

• samodzielnie poprawnie wska-

zuje na mapie wszystkie podane 

niemieckie miasta  

• po przeczytaniu tekstu (na pod-

stawie własnej notatki) w kilku 

słowach opowiada, jak wygląda 

życie na wsi, w małym miastecz-

ku lub w dużym mieście; jego 

wypowiedź wymaga jednak po-

mocy nauczyciela 

• po przeczytaniu tekstu (na pod-

stawie własnej notatki) krótko 

opowiada, jak wygląda życie na 

wsi, w małym miasteczku lub 

w dużym mieście; jego wypo-

wiedź wymaga jednak nieznacz-

nej pomocy nauczyciela 

• po przeczytaniu tekstu (na 

podstawie własnej notatki) 

dośd płynnie opowiada, jak wy-

gląda życie na wsi, w małym 

miasteczku lub w dużym mie-

ście oraz dodaje nieliczne wła-

sne pomysły 

• po przeczytaniu tekstu (na pod-

stawie własnej notatki) 

z wprawą opowiada, jak wyglą-

da życie na wsi, w małym mia-

steczku lub w dużym mieście 

oraz dodaje kilka własnych po-

mysłów 

• po przeczytaniu tekstu  

(na podstawie własnej notatki) 

wyczerpująco opowiada, jak 

wygląda życie na wsi, w małym 

miasteczku lub w dużym mie-

ście oraz wzbogaca swoją wy-

powiedź wieloma własnymi 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pomysłami 

• pisze oraz bardzo krótko opo-

wiada o zaletach i wadach swo-

jego miejsca zamieszkania, uży-

wa bardzo ubogiego słownictwa 

oraz popełnia liczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

i leksykalne  

• pisze oraz krótko opowiada 

o zaletach i wadach swojego 

miejsca zamieszkania, używa 

podstawowego słownictwa oraz 

popełnia dośd liczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• pisze oraz dośd krótko opowia-

da o zaletach i wadach swojego 

miejsca zamieszkania, używa 

większości poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełnia nie-

liczne błędy gramatyczne, orto-

graficzne i leksykalne 

• pisze oraz dośd obszernie opo-

wiada o zaletach i wadach swo-

jego miejsca zamieszkania, uży-

wa większości poznanych wyra-

żeo i zwrotów oraz popełnia 

bardzo nieliczne błędy grama-

tyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• pisze oraz obszernie opowiada 

o zaletach i wadach swojego 

miejsca zamieszkania, używa 

prawie wszystkich poznanych 

wyrażeo i zwrotów, sporadycz-

nie popełnia błędy gramatycz-

ne, ortograficzne i leksykalne 

• tworzy bardzo krótki, niezbyt 

spójny e-mail, w którym infor-

muje o zaletach i wadach miesz-

kania w małym mieście, jednak 

słaba znajomośd słownictwa 

i struktur oraz bardzo liczne błę-

dy leksykalno-gramatyczne 

znacznie ograniczają jego zro-

zumienie  

• tworzy krótki, w miarę spójny e-

-mail, w którym informuje 

o zaletach i wadach mieszkania 

w małym mieście, 

a wystarczający zasób słownic-

twa i struktur (mimo dośd licz-

nych błędów leksykalno--

gramatycznych) pozwala na jego 

zrozumienie  

• tworzy spójny i logiczny e-mail, 

w którym informuje o zaletach 

i wadach mieszkania w małym 

mieście, a dośd duży zasób 

słownictwa i struktur oraz nie-

liczne błędy leksykalno--

gramatyczne pozwalają na jego 

zrozumienie 

• tworzy w pełni zrozumiały, ob-

szerny e-mail, w którym infor-

muje o zaletach i wadach miesz-

kania w małym mieście, stosuje 

różnorodne struktury i bogate 

słownictwo 

• tworzy rozbudowany e-mail, 

w którym informuje o zaletach 

i wadach mieszkania w małym 

mieście, swobodnie posługuje 

się różnorodnymi strukturami 

i bogatym słownictwem 

• na podstawie przykładowego 

dialogu dotyczącego pytania 

o drogę i udzielania odpowiedzi 

tworzy podobne dialogi zawiera-

jące tylko niektóre poprawne 

konstrukcje 

• na podstawie przykładowego 

dialogu dotyczącego pytania 

o drogę i udzielania odpowiedzi 

tworzy podobne dialogi zawiera-

jące zasadniczą częśd popraw-

nych konstrukcji 

• na podstawie przykładowego 

dialogu dotyczącego pytania 

o drogę i udzielania odpowiedzi 

tworzy podobne dialogi zawie-

rające większośd poprawnych 

konstrukcji 

• na podstawie przykładowego 

dialogu dotyczącego pytania 

o drogę i udzielania odpowiedzi 

tworzy podobne dialogi zawiera-

jące prawie same poprawne 

konstrukcje 

• na podstawie przykładowego 

dialogu dotyczącego pytania 

o drogę i udzielania odpowiedzi 

tworzy podobne dialogi zawie-

rające całkowicie poprawne 

konstrukcje 

• na podstawie podanych zwro-

tów krótko opowiada, jak docie-

ra do szkoły, jednak jego wypo-

wiedź wymaga znacznej pomocy 

nauczyciela 

• na podstawie podanych zwro-

tów zwięźle opowiada, jak do-

ciera do szkoły, jednak jego wy-

powiedź wymaga pewnej pomo-

cy nauczyciela 

• dośd płynnie, ale niewyczerpu-

jąco opowiada, jak dociera do 

szkoły 

• płynnie i w znacznym stopniu 

wyczerpująco opowiada, jak do-

ciera do szkoły 

• płynnie i wyczerpująco opowia-

da, jak dociera do szkoły  
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• w niewielkim stopniu poprawnie 

opisuje drogę na podstawie ry-

sunków  

• częściowo poprawnie opisuje 

drogę na podstawie rysunków 

• w większości poprawnie opisuje 

drogę na podstawie rysunków 

• prawie całkowicie poprawnie 

opisuje drogę na podstawie ry-

sunków 

• całkowicie poprawnie opisuje 

drogę na podstawie rysunków 

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, pisze 

bardzo krótki e-mail, w którym 

opisuje drogę z dworca do do-

mu, używa jednak bardzo ubo-

giego słownictwa i popełnia licz-

ne błędy gramatyczne, ortogra-

ficzne i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze krótki e-mail, 

w którym opisuje drogę 

z dworca do domu, używa jed-

nak podstawowego słownictwa 

i popełnia dośd liczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze dośd krótki e-

mail, w którym opisuje drogę 

z dworca do domu, używa 

większości poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełnia nie-

liczne błędy gramatyczne, orto-

graficzne i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze dośd rozbu-

dowany e-mail, w którym opisu-

je drogę z dworca do domu, 

używa zdecydowanej większości 

poznanych wyrażeo i zwrotów, 

popełnia bardzo nieliczne błędy 

gramatyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze rozbudowa-

ny e-mail, w którym opisuje 

drogę z dworca do domu, uży-

wa prawie wszystkich pozna-

nych wyrażeo i zwrotów, spo-

radycznie popełnia błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

i leksykalne lub pisze pracę 

bezbłędną 

• dobiera nieliczne rysunki do 

odpowiednich fragmentów pio-

senki o miejscu zamieszkania 

oraz uzupełnia tylko niektóre lu-

ki w tekście piosenki 

• dobiera większośd rysunków do 

odpowiednich fragmentów pio-

senki o miejscu zamieszkania 

oraz uzupełnia częśd luk 

w tekście piosenki 

• dobiera większośd rysunków do 

odpowiednich fragmentów pio-

senki o miejscu zamieszkania, 

uzupełnia znaczną częśd luk 

w zapisie, a następnie posiłku-

jąc się tekstem, wykonuje pio-

senkę 

• dobiera wszystkie rysunki do 

odpowiednich fragmentów pio-

senki o miejscu zamieszkania, 

uzupełnia zdecydowaną więk-

szośd luk w tekście, a następnie 

z pamięci wykonuje piosenkę 

• bezbłędnie dobiera rysunki do 

odpowiednich fragmentów pio-

senki, uzupełnia wszystkie luki 

w tekście, a następnie z pamięci 

wykonuje piosenkę  

• zna nazwy wybranych pomiesz-

czeo i niewiele nazw mebli; spo-

radycznie prawidłowo określa 

ich położenie 

• zna wiele nazw pomieszczeo 

i mebli; zazwyczaj prawidłowo 

określa ich położenie 

• zna większośd nazw pomiesz-

czeo i mebli; w większości pra-

widłowo określa ich położenie 

• zna wszystkie nazwy pomiesz-

czeo i prawie wszystkie podane 

nazwy mebli; prawie zawsze 

prawidłowo określa ich położe-

nie 

• zna wszystkie nazwy pomiesz-

czeo i wszystkie podane nazwy 

mebli; zawsze prawidłowo 

określa ich położenie 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy dobiera nieliczne 

z podanych nazw pomieszczeo 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy dobiera niektóre 

z podanych nazw pomieszczeo  

• na podstawie wysłuchanej 

rozmowy dobiera większośd 

z podanych nazw pomieszczeo 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy dobiera prawie wszystkie 

z podanych nazw pomieszczeo 

• na podstawie wysłuchanej 

rozmowy dobiera wszystkie 

podane nazwy pomieszczeo 

• na podstawie podanych dialo- • na podstawie podanych dialo- • na podstawie podanych dialo- • na podstawie podanych dialo- • na podstawie podanych dialo-
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

gów dotyczących nazw pomiesz-

czeo i zwierząt domowych two-

rzy podobne, zawierające tylko 

niektóre poprawne konstrukcje 

gów dotyczących nazw pomiesz-

czeo i zwierząt domowych two-

rzy podobne, zawierające 

znaczną częśd poprawnych kon-

strukcji 

gów dotyczących nazw po-

mieszczeo i zwierząt domowych 

tworzy podobne, zawierające 

większośd poprawnych kon-

strukcji 

gów dotyczących nazw pomiesz-

czeo i zwierząt domowych two-

rzy podobne, zawierające pra-

wie same poprawne konstrukcje 

gów dotyczących nazw po-

mieszczeo i zwierząt domowych 

tworzy podobne, zawierające 

całkowicie poprawne konstruk-

cje 

• na podstawie podanych zwro-

tów bardzo krótko opisuje, jak 

mieszka, co ma, a czego brakuje 

w jego pokoju, jego wypowiedź 

wymaga jednak pomocy nauczy-

ciela 

• krótko opisuje, jak mieszka, co 

ma, a czego brakuje w jego po-

koju, jego wypowiedź wymaga 

jednak nieznacznej pomocy na-

uczyciela 

• dośd płynnie opisuje, jak miesz-

ka, co ma, a czego brakuje 

w jego pokoju  

• z wprawą opisuje, jak mieszka, 

co ma, a czego brakuje w jego 

pokoju  

• podając liczne przykłady, wy-

czerpująco opisuje, jak mieszka, 

co ma, a czego brakuje w jego 

pokoju  

• na podstawie zdjęd pokoi oraz 

podanego słownictwa z trudem 

tworzy bardzo krótką wypo-

wiedź zawierającą domysły, kto 

jest lokatorem, czym się intere-

suje i co lubi robid  

• na podstawie zdjęd pokoi oraz 

podanego słownictwa tworzy 

krótką wypowiedź zawierającą 

domysły, kto jest lokatorem, 

czym się interesuje i co lubi ro-

bid  

• na podstawie zdjęd pokoi oraz 

podanego słownictwa tworzy 

wypowiedź zawierającą dośd 

liczne domysły, kto jest lokato-

rem, czym się interesuje i co lu-

bi robid  

• na podstawie zdjęd pokoi oraz 

podanego słownictwa tworzy 

rozbudowaną wypowiedź zawie-

rającą liczne domysły, kto jest 

lokatorem, czym się interesuje 

i co lubi robid  

• na podstawie zdjęd pokoi oraz 

podanego słownictwa tworzy 

rozbudowaną wypowiedź za-

wierającą bardzo liczne domy-

sły, kto jest lokatorem, czym się 

interesuje i co lubi robid  

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania ze zrozumieniem tekstów 

na temat pomieszczeo, mebli 

i ich położenia 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania ze zrozumieniem 

tekstów na temat pomieszczeo, 

mebli i ich położenia 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania ze zrozu-

mieniem tekstów na temat po-

mieszczeo, mebli i ich położenia 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

pomieszczeo, mebli i ich położe-

nia 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania ze zrozumie-

niem tekstów na temat po-

mieszczeo, mebli i ich położenia 

• uczy się na pamięd jedynie nie-

wielkiego fragmentu wiersza na 

temat poszczególnych pomiesz-

czeo domowych i prezentuje go 

z licznymi błędami 

• uczy się na pamięd większego 

fragmentu wiersza na temat po-

szczególnych pomieszczeo do-

mowych i prezentuje go z dośd 

licznymi błędami 

• uczy się na pamięd prawie całe-

go wiersza na temat poszcze-

gólnych pomieszczeo domo-

wych i prezentuje go 

z nielicznymi błędami 

• uczy się na pamięd wiersza na 

temat poszczególnych pomiesz-

czeo domowych i prezentuje go 

ze sporadycznymi uchybieniami 

• uczy się na pamięd wiersza na 

temat poszczególnych pomiesz-

czeo domowych i bezbłędnie go 

prezentuje 

• używając bardzo ubogiego • używając podstawowego słow- • używając większości poznanych • używając większości poznanych • używając prawie wszystkich 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

słownictwa i popełniając liczne 

błędy gramatyczne, ortograficz-

ne i leksykalne, bardzo krótko 

opisuje pisemnie pokój przed-

stawiony na zdjęciu 

nictwa i popełniając dośd liczne 

błędy gramatyczne, ortograficz-

ne i leksykalne, krótko opisuje 

pisemnie pokój przedstawiony 

na zdjęciu 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

niając nieliczne błędy grama-

tyczne, ortograficzne 

i leksykalne, dośd krótko opisu-

je pisemnie pokój przedstawio-

ny na zdjęciu 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

niając nieliczne błędy grama-

tyczne, ortograficzne 

i leksykalne, dośd obszernie opi-

suje pisemnie pokój przedsta-

wiony na zdjęciu 

poznanych wyrażeo i zwrotów 

oraz popełniając jedynie spora-

dyczne błędy gramatyczne, or-

tograficzne i leksykalne, 

w rozbudowanej formie opisuje 

pisemnie pokój przedstawiony 

na zdjęciu 

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, pisze 

list, w którym opisuje własny 

pokój, używa jednak bardzo 

ubogiego słownictwa; popełnia 

liczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

opisuje własny pokój, używa 

jednak podstawowego słownic-

twa; popełnia dośd liczne błędy  

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, 

w którym opisuje własny pokój, 

używa większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów; popełnia 

nieliczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

opisuje własny pokój, używa 

zdecydowanej większości po-

znanych wyrażeo i zwrotów; po-

pełnia bardzo nieliczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze obszerny list, 

w którym opisuje własny pokój, 

używa prawie wszystkich po-

znanych wyrażeo i zwrotów; 

popełnia jedynie sporadyczne 

błędy lub pisze pracę bezbłędną 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania i słuchania ze zrozumie-

niem tekstów na temat obo-

wiązków domowych 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania i słuchania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

obowiązków domowych 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem 

tekstów na temat obowiązków 

domowych 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem tek-

stów na temat obowiązków do-

mowych 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania i słuchania ze 

zrozumieniem tekstów na te-

mat obowiązków domowych 

• wykorzystując podane zwroty, 

bardzo krótko opowiada, które 

obowiązki domowe wykonuje 

często, a które rzadko oraz in-

formuje, które z nich lubi, 

a których nie; jego wypowiedź 

wymaga jednak pomocy nauczy-

ciela 

• wykorzystując podane zwroty, 

krótko opowiada, które obo-

wiązki domowe wykonuje czę-

sto, a które rzadko oraz infor-

muje, które z nich lubi, a których 

nie; jego wypowiedź wymaga 

nieznacznej pomocy nauczyciela 

• wykorzystując podane zwroty, 

dośd płynnie opowiada, które 

obowiązki domowe wykonuje 

często, a które rzadko oraz in-

formuje, które z nich lubi, 

a których nie lubi.  

• wykorzystując podane zwroty, 

z wprawą opowiada, które obo-

wiązki domowe wykonuje czę-

sto, a które rzadko oraz infor-

muje, które z nich lubi, a których 

nie lubi  

• wykorzystując podane zwroty, 

i używając licznych przykładów, 

wyczerpująco opowiada, które 

obowiązki domowe wykonuje 

często, a które rzadko oraz in-

formuje, które z nich lubi, 

a których nie lubi  

• w oparciu o podane zwroty oraz • w oparciu o podane zwroty oraz • w oparciu o podane zwroty oraz • w oparciu o podane zwroty oraz • w oparciu o podane zwroty oraz 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

wcześniej poznane bardzo ubo-

gie słownictwo, krótko i z licz-

nymi błędami opowiada 

o podziale obowiązków w swojej 

rodzinie  

wcześniej poznane dośd ubogie 

słownictwo, krótko i z dośd licz-

nymi błędami opowiada 

o podziale obowiązków w swojej 

rodzinie  

większośd wcześniej poznanego 

słownictwa, z nielicznymi błę-

dami opowiada o podziale 

obowiązków w swojej rodzinie  

zdecydowaną większośd wcze-

śniej poznanego słownictwa, 

z bardzo nielicznymi błędami 

opowiada o podziale obowiąz-

ków w swojej rodzinie  

prawie całe poznane wcześniej 

słownictwo, bezbłędnie lub ze 

sporadycznymi błędami opo-

wiada o podziale obowiązków 

w swojej rodzinie  

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego obowiązków domowych 

tworzy podobne dialogi, zawie-

rające tylko niektóre poprawne 

konstrukcje 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego obowiązków domowych 

tworzy podobne dialogi, zawie-

rające wiele poprawnych kon-

strukcji 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego obowiązków domowych 

tworzy podobne dialogi, zawie-

rające większośd poprawnych 

konstrukcji 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego obowiązków domowych 

tworzy podobne dialogi, zawie-

rające prawie same poprawne 

konstrukcje 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego obowiązków domowych 

tworzy podobne dialogi, zawie-

rające całkowicie poprawne 

konstrukcje 

• używając bardzo ubogiego 

słownictwa i popełniając liczne 

błędy gramatyczne, ortograficz-

ne i leksykalne, bardzo krótko 

pisze o swoich obowiązkach 

domowych 

• używając podstawowego słow-

nictwa i popełniając dośd liczne 

błędy gramatyczne, ortograficz-

ne i leksykalne, krótko pisze 

o swoich obowiązkach domo-

wych 

• używając większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów, popełniając 

nieliczne błędy gramatyczne, 

ortograficzne i leksykalne, dośd 

krótko pisze o swoich obowiąz-

kach domowych 

• używając zdecydowanej więk-

szości poznanych wyrażeo 

i zwrotów, popełniając bardzo 

nieliczne błędy gramatyczne, or-

tograficzne i leksykalne, dośd 

obszernie pisze o swoich obo-

wiązkach domowych 

• używając prawie wszystkich 

poznanych wyrażeo i zwrotów, 

popełniając jedynie sporadycz-

ne błędy gramatyczne, ortogra-

ficzne i leksykalne, 

w rozbudowanej formie pisze 

o swoich obowiązkach domo-

wych 

• odnosząc się do oferty wynajmu 

domów wakacyjnych, po polsku 

odpowiada na nieliczne pytania 

do tekstu 

• odnosząc się do oferty wynajmu 

domów wakacyjnych, po polsku 

odpowiada na znaczną częśd py-

tao do tekstu  

• odnosząc się do oferty wynaj-

mu domów wakacyjnych, po 

polsku odpowiada na większośd 

pytao do tekstu  

• odnosząc się do oferty wynajmu 

domów wakacyjnych, po polsku 

odpowiada prawie na wszystkie 

pytania do tekstu 

• odnosząc się do oferty wynaj-

mu domów wakacyjnych, po 

polsku odpowiada na wszystkie 

pytania do tekstu 

W zakresie gramatyki uczeo: 

• zna jedynie elementarne struk-

tury gramatyczne wprowadzone 

przez nauczyciela 

• zna większośd struktur grama-

tycznych wprowadzonych przez 

nauczyciela 

• zna i stosuje prawie wszystkie 

struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 

• bardzo dobrze zna i stosuje 

wszystkie struktury gramatyczne 

wprowadzone przez nauczyciela 

• doskonale zna i bezbłędnie 

stosuje w wypowiedziach ust-

nych i pisemnych wszystkie  

 

 

 

 

 

 

 

 

    struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• popełnia liczne błędy grama-

tyczne we wszystkich typach za-

dao 

 

 

• popełnia sporo błędów grama-

tycznych mających charakter 

przeoczeo, które świadczą 

o niepełnym opanowaniu struk-

tur 

• popełnia nieliczne błędy grama-

tyczne, niezakłócające lub za-

kłócające w nieznacznym stop-

niu komunikację; błędy mają 

charakter pomyłek i nie wystę-

pują systematycznie 

• sporadycznie popełnia drobne 

błędy gramatyczne niezakłócają-

ce w żaden sposób komunikacji, 

potrafi je samodzielnie poprawid 

 

 

Struktury gramatyczne: 

• czasowniki modalne wollen, 

können, müssen 

• przyimek in z rodzajnikiem nie-

określonym w celowniku 

• przyimek mit z rodzajnikiem 

określonym w celowniku 

• przyimki an, auf, in, hinter, vor, 

über, unter, zwischen 

z celownikiem 

• zaimki dzierżawcze w celowniku 

i bierniku 

• czasowniki modalne wollen, 

können, müssen 

• przyimek in z rodzajnikiem nie-

określonym w celowniku 

• przyimek mit z rodzajnikiem 

określonym w celowniku 

• przyimki an, auf, in, hinter, vor, 

über, unter, zwischen 

z celownikiem 

• zaimki dzierżawcze w celowniku 

i bierniku 

• czasowniki modalne wollen, 

können, müssen 

• przyimek in z rodzajnikiem 

nieokreślonym w celowniku 

• przyimek mit z rodzajnikiem 

określonym w celowniku 

• przyimki an, auf, in, hinter, vor, 

über, unter, zwischen 

z celownikiem 

• zaimki dzierżawcze w celowniku 

i bierniku 

• czasowniki modalne wollen, 

können, müssen 

• przyimek in z rodzajnikiem nie-

określonym w celowniku 

• przyimek mit z rodzajnikiem 

określonym w celowniku 

• przyimki an, auf, in, hinter, vor, 

über, unter, zwischen 

z celownikiem 

• zaimki dzierżawcze w celowniku 

i bierniku 

• czasowniki modalne wollen, 

können, müssen 

• przyimek in z rodzajnikiem 

nieokreślonym w celowniku 

• przyimek mit z rodzajnikiem 

określonym w celowniku 

• przyimki an, auf, in, hinter, vor, 

über, unter, zwischen 

z celownikiem 

• zaimki dzierżawcze w celowniku 

i bierniku 

W zakresie fonetyki uczeo: 

• popełnia liczne błędy 

w wymowie spółgłosek d i g na 

koocu wyrazu 

• popełnia nieliczne błędy 

w wymowie spółgłosek d i g na 

koocu wyrazu 

• z reguły poprawnie wymawia 

spółgłoski d i g na koocu wyrazu 

• poprawnie wymawia spółgłoski 

d i g na koocu wyrazu  

• bezbłędnie wymawia spółgłoski 

d i g na koocu wyrazu 

Rozdział 2. Jeder anders, alle gleich 

Uczeo: 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem związanym 

z opisywaniem wyglądu i cech 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem związanym 

z opisywaniem wyglądu i cech 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem związanym 

z opisywaniem wyglądu i cech 

• posługuje się bogatym słownic-

twem związanym z opisywaniem 

wyglądu i cech charakteru 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem związanym 

z opisywaniem wyglądu i cech 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

charakteru charakteru charakteru charakteru 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie łączy przeciwieostwa 

wśród podanych przymiotników 

opisujących wygląd i charakter, 

a następnie krótko opowiada 

o sobie 

• częściowo poprawnie łączy 

przeciwieostwa wśród podanych 

przymiotników opisujących wy-

gląd i charakter, a następnie 

krótko opowiada o sobie 

• w większości poprawnie łączy 

przeciwieostwa wśród poda-

nych przymiotników opisują-

cych wygląd i charakter, 

a następnie krótko opowiada 

o sobie 

• prawie całkowicie poprawnie 

łączy przeciwieostwa wśród 

podanych przymiotników opisu-

jących wygląd i charakter, 

a następnie krótko opowiada 

o sobie 

• w całości prawidłowo łączy 

przeciwieostwa wśród poda-

nych przymiotników opisują-

cych wygląd i charakter, 

a następnie krótko opowiada 

o sobie 

• właściwie dopasowuje teksty 

opisujące członków samorządu 

gimnazjum do zdjęd, a następnie 

częściowo prawidłowo odpo-

wiada na pytania do tekstu 

• właściwie dopasowuje teksty 

opisujące członków samorządu 

gimnazjum do zdjęd, a następnie 

w większości prawidłowo odpo-

wiada na pytania do tekstu 

• właściwie dopasowuje teksty 

opisujące członków samorządu 

gimnazjum do zdjęd, 

a następnie w zdecydowanej 

większości prawidłowo odpo-

wiada na pytania do tekstu 

• właściwie dopasowuje teksty 

opisujące członków samorządu 

gimnazjum do zdjęd, a następnie 

prawidłowo odpowiada na py-

tania do tekstu oraz podaje kilka 

dodatkowych informacji na te-

mat przedstawionych uczniów 

• właściwie dopasowuje teksty 

opisujące członków samorządu 

gimnazjum do zdjęd, 

a następnie prawidłowo odpo-

wiada na pytania do tekstu oraz 

podaje wiele dodatkowych in-

formacji na temat przedstawio-

nych uczniów 

• po wysłuchaniu dialogów wska-

zuje odpowiednie rysunki przed-

stawiające osoby, o których jest 

mowa, oraz krótko je opisuje, 

jego wypowiedź wymaga jednak 

pomocy nauczyciela 

• po wysłuchaniu dialogów wska-

zuje odpowiednie rysunki przed-

stawiające osoby, o których jest 

mowa, oraz krótko je opisuje, 

jego wypowiedź wymaga jednak 

nieznacznej pomocy nauczyciela 

• po wysłuchaniu dialogów wska-

zuje odpowiednie rysunki 

przedstawiające osoby, 

o których jest mowa, oraz dośd 

dokładnie je opisuje 

• po wysłuchaniu dialogów wska-

zuje odpowiednie rysunki przed-

stawiające osoby, o których jest 

mowa, oraz dokładnie je opisuje 

• po wysłuchaniu dialogów wska-

zuje odpowiednie rysunki 

przedstawiające osoby, 

o których jest mowa, oraz 

umiejętnie i bardzo dokładnie 

je opisuje 

• odgrywa w parach dialogi doty-

czące wyglądu, uwzględnia 

podane słownictwo, jego wypo-

wiedź zawiera jednak tylko nie-

które poprawne konstrukcje 

• odgrywa w parach dialogi doty-

czące wyglądu, uwzględnia 

podane słownictwo, a jego wy-

powiedź zawiera dużą częśd po-

prawnych konstrukcji 

• odgrywa w parach dialogi doty-

czące wyglądu, uwzględnia 

podane słownictwo, a jego wy-

powiedź zawiera większośd po-

prawnych konstrukcji 

• odgrywa w parach dialogi doty-

czące wyglądu, uwzględnia 

podane słownictwo, a jego wy-

powiedź zawiera prawie same 

poprawne konstrukcje 

• odgrywa w parach dialogi doty-

czące wyglądu, uwzględnia 

podane słownictwo, a jego wy-

powiedź zawiera całkowicie 

poprawne konstrukcje 

• właściwie dzieli niewielką częśd 

podanych wyrazów na przy-

miotniki opisujące charakter 

• właściwie dzieli dużą częśd 

podanych wyrazów na przy-

miotniki opisujące charakter 

• właściwie dzieli większośd 

podanych wyrazów na przy-

miotniki opisujące charakter 

• właściwie dzieli prawie wszyst-

kie podane wyrazy na przymiot-

niki opisujące charakter 

• właściwie dzieli wszystkie 

podane wyrazy na przymiotniki 

opisujące charakter 
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i przymiotniki opisujące wygląd i przymiotniki opisujące wygląd i przymiotniki opisujące wygląd i przymiotniki opisujące wygląd i przymiotniki opisujące wygląd 

• na podstawie przykładu tworzy 

bardzo krótką, z licznymi błęda-

mi, wypowiedź pisemną, 

w której porównuje wygląd 

i cechy charakteru – swoje 

i swojej rodziny  

• na podstawie przykładu tworzy 

krótką, z dośd licznymi błędami, 

wypowiedź pisemną, w której 

porównuje wygląd i cechy cha-

rakteru – swoje i swojej rodziny  

• na podstawie przykładu tworzy 

krótką, z nielicznymi błędami, 

wypowiedź pisemną, w której 

porównuje wygląd i cechy cha-

rakteru – swoje i swojej rodziny  

• na podstawie przykładu tworzy 

rozbudowaną, z nielicznymi błę-

dami, wypowiedź pisemną, 

w której porównuje wygląd 

i cechy charakteru – swoje 

i swojej rodziny  

• na podstawie przykładu tworzy 

rozbudowaną, prawie bezbłęd-

ną lub całkowicie bezbłędną 

wypowiedź pisemną, w której 

porównuje wygląd i cechy cha-

rakteru – swoje i swojej rodziny  

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, pisze 

list, w którym opisuje osobę, 

z którą się zaprzyjaźnił, używa 

jednak bardzo ubogiego słow-

nictwa i popełnia liczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

opisuje osobę, z którą się za-

przyjaźnił, używa jednak pod-

stawowego słownictwa 

i popełnia dośd liczne błędy  

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, 

w którym opisuje osobę, z którą 

się zaprzyjaźnił, używa większo-

ści poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełnia nie-

liczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

opisuje osobę, z którą się za-

przyjaźnił, używa zdecydowanej 

większości poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełnia bardzo 

nieliczne błędy 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, 

w którym opisuje osobę, z którą 

się zaprzyjaźnił, używa prawie 

wszystkich poznanych wyrażeo 

i zwrotów, popełnia jedynie 

sporadyczne błędy lub pisze 

pracę bezbłędną 

• zna jedynie nieliczne podane 

nazwy ubrao 

• zna ograniczoną liczbę podanych 

nazw ubrao 

• zna wiele podanych nazw ubrao  • zna większośd podanych nazw 

ubrao 

• zna wszystkie podane nazwy 

ubrao 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania i słuchania ze zrozumie-

niem tekstów na temat ubrao 

i mody 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania i słuchania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

ubrao i mody 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem 

tekstów na temat ubrao i mody 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem tek-

stów na temat ubrao i mody 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania i słuchania ze 

zrozumieniem tekstów na te-

mat ubrao i mody 

• używając bardzo ubogiego 

słownictwa i popełniając liczne 

błędy, krótko opowiada, jakie 

ubrania zabiera na ferie 

w górach, a jakie na wakacje nad 

morzem 

• używając podstawowego słow-

nictwa i popełniając dośd liczne 

błędy, krótko opowiada, jakie 

ubrania zabiera na ferie 

w górach, a jakie na wakacje nad 

morzem 

• używając większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

niając nieliczne błędy, opowia-

da, jakie ubrania zabiera na fe-

rie w górach, a jakie na wakacje 

nad morzem 

• używając zdecydowanej więk-

szości poznanych wyrażeo 

i zwrotów, popełniając bardzo 

nieliczne błędy, opowiada, jakie 

ubrania zabiera na ferie 

w górach, a jakie na wakacje nad 

• używając prawie wszystkich 

poznanych wyrażeo i zwrotów, 

popełniając jedynie sporadycz-

ne błędy, w rozbudowanej for-

mie opowiada, jakie ubrania 

zabiera na ferie w górach, 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

morzem a jakie na wakacje nad morzem 

• zna nieliczne z podanych okre-

śleo czasu służących do opisy-

wania wydarzeo z przeszłości  

• zna ograniczoną liczbę podanych 

określeo czasu służących do opi-

sywania wydarzeo z przeszłości  

• zna wiele podanych określeo 

czasu służących do opisywania 

wydarzeo z przeszłości  

• zna większośd podanych okre-

śleo czasu służących do opisy-

wania wydarzeo z przeszłości  

• zna wszystkie podane określe-

nia czasu służące do opisywania 

wydarzeo z przeszłości  

• używając ubogiego słownictwa, 

bardzo krótko odpowiada na py-

tania dotyczące jego stosunku 

do ubioru 

• używając podstawowego słow-

nictwa, krótko odpowiada na 

pytania dotyczące jego stosunku 

do ubioru 

• używając większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów, dośd wy-

czerpująco odpowiada na pyta-

nia dotyczące jego stosunku do 

ubioru 

• używając zdecydowanej więk-

szości poznanych wyrażeo 

i zwrotów, wyczerpująco odpo-

wiada na pytania dotyczące jego 

stosunku do ubioru 

• używając prawie wszystkich 

poznanych wyrażeo i zwrotów, 

w rozbudowanej formie 

i wyczerpująco odpowiada na 

pytania dotyczące jego stosun-

ku do ubioru 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego stosownego stroju na wy-

brane okazje tworzy podobne 

dialogi zawierające tylko niektó-

re poprawne konstrukcje 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego stosownego stroju na wy-

brane okazje tworzy podobne 

dialogi zawierające wiele po-

prawnych konstrukcji 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego stosownego stroju na wy-

brane okazje tworzy podobne 

dialogi zawierające większośd 

poprawnych konstrukcji 

• na podstawie podanego dialogu 

dotyczącego stosownego stroju 

na wybrane okazje tworzy po-

dobne dialogi zawierające pra-

wie same poprawne konstrukcje  

• na podstawie podanego dialogu 

dotyczącego stosownego stroju 

na wybrane okazje tworzy po-

dobne dialogi zawierające cał-

kowicie poprawne konstrukcje 

• tworzy bardzo krótką, zawiera-

jącą liczne błędy wypowiedź pi-

semną, w której opisuje, jakie 

ubrania nosi chętnie, a jakie nie-

zbyt chętnie, oraz co zakłada na 

różne  

okazje 

• tworzy krótką, zawierającą dośd 

liczne błędy wypowiedź pisem-

ną, w której opisuje, jakie ubra-

nia nosi chętnie, a jakie niezbyt 

chętnie, oraz co zakłada na róż-

ne okazje 

• tworzy krótką, zawierającą 

nieliczne błędy wypowiedź pi-

semną, w której opisuje, jakie 

ubrania nosi chętnie, a jakie 

niezbyt chętnie, oraz co zakłada 

na różne okazje 

• tworzy rozbudowaną, zawiera-

jącą nieliczne błędy wypowiedź 

pisemną, w której opisuje, jakie 

ubrania nosi chętnie, a jakie nie-

zbyt chętnie, oraz co zakłada na 

różne okazje 

• tworzy rozbudowaną, prawie 

bezbłędną lub całkowicie bez-

błędną wypowiedź pisemną, 

w której opisuje, jakie ubrania 

nosi chętnie, a jakie niezbyt 

chętnie, oraz co zakłada na róż-

ne okazje 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem dotyczącym wybo-

ru oraz kupowania prezentów 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem dotyczącym wybo-

ru oraz kupowania prezentów  

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem dotyczącym wy-

boru oraz kupowania prezen-

tów 

• posługuje się bogatym słownic-

twem dotyczącym wyboru oraz 

kupowania prezentów 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem dotyczącym wy-

boru oraz kupowania prezen-

tów 

• odnosząc się do tablicy informa-

cyjnej domu towarowego, po 

polsku odpowiada na nieliczne 

• odnosząc się do tablicy informa-

cyjnej domu towarowego, po 

polsku odpowiada na znaczną 

• odnosząc się do tablicy infor-

macyjnej domu towarowego, 

po polsku odpowiada na więk-

• odnosząc się do tablicy informa-

cyjnej domu towarowego, po 

polsku odpowiada na prawie 

• odnosząc się do tablicy infor-

macyjnej domu towarowego, 

po polsku odpowiada na 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pytania do tekstu częśd pytao do tekstu  szośd pytao do tekstu  wszystkie pytania do tekstu wszystkie pytania do tekstu 

• wymienia jedynie niewielką 

liczbę nazw artykułów, które 

można kupid w wybranym dziale 

sklepu; często podaje błędne 

rodzajniki 

• wymienia dośd dużo nazw arty-

kułów, które można kupid 

w wybranym dziale sklepu; czę-

sto podaje błędne rodzajniki 

• wymienia wiele nazw artyku-

łów, które można kupid 

w wybranym dziale sklepu; cza-

sami podaje błędne rodzajniki 

• wymienia większośd nazw arty-

kułów, które można kupid 

w wybranym dziale sklepu; bar-

dzo rzadko podaje błędne ro-

dzajniki 

• wymienia zdecydowaną więk-

szośd nazw artykułów, które 

można kupid w wybranym dzia-

le sklepu; sporadycznie podaje 

błędne rodzajniki lub dopaso-

wuje je bezbłędnie 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania i słuchania ze zrozumie-

niem tekstów na temat kupo-

wania prezentów 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania i słuchania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

kupowania prezentów  

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem 

tekstów na temat kupowania 

prezentów  

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem tek-

stów na temat kupowania pre-

zentów 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania i słuchania ze 

zrozumieniem tekstów na te-

mat kupowania prezentów 

• uwzględniając podane słownic-

two (co, komu i z jakiej okazji 

można dad w prezencie), odgry-

wa w parach dialogi, a jego wy-

powiedź zawiera tylko niektóre 

poprawne konstrukcje 

• uwzględniając podane słownic-

two (co, komu i z jakiej okazji 

można dad w prezencie), odgry-

wa w parach dialogi, a jego wy-

powiedź zawiera wiele popraw-

nych konstrukcji 

• uwzględniając podane słownic-

two (co, komu i z jakiej okazji 

można dad w prezencie), od-

grywa w parach dialogi, a jego 

wypowiedź zawiera większośd 

poprawnych konstrukcji 

• uwzględniając podane słownic-

two (co, komu i z jakiej okazji 

można dad w prezencie), odgry-

wa w parach dialogi, a jego wy-

powiedź zawiera prawie same 

poprawne konstrukcje 

• uwzględniając podane słownic-

two (co, komu i z jakiej okazji 

można dad w prezencie), od-

grywa w parach dialogi, a jego 

wypowiedź zawiera całkowicie 

poprawne konstrukcje 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie łączy napisy na wy-

wieszkach w sklepie z ich pol-

skimi odpowiednikami 

• częściowo poprawnie łączy na-

pisy na wywieszkach w sklepie 

z ich polskimi odpowiednikami 

• w większości poprawnie łączy 

napisy na wywieszkach 

w sklepie z ich polskimi odpo-

wiednikami 

• prawie całkowicie poprawnie 

łączy napisy na wywieszkach 

w sklepie z ich polskimi odpo-

wiednikami 

• w pełni prawidłowo łączy napi-

sy na wywieszkach w sklepie 

z ich polskimi odpowiednikami 

• w przeczytanym dialogu jedynie 

w nielicznych przypadkach wła-

ściwie przypisuje wypowiedzi 

sprzedawcy i klientowi 

• w przeczytanym dialogu w dośd 

licznych przypadkach właściwie 

przypisuje wypowiedzi sprze-

dawcy i klientowi 

• w przeczytanym dialogu 

w większości przypadków wła-

ściwie przypisuje wypowiedzi 

sprzedawcy i klientowi 

• w przeczytanym dialogu 

w zdecydowanej większości 

przypadków właściwie przypisu-

je wypowiedzi sprzedawcy 

i klientowi 

• w przeczytanym dialogu całko-

wicie prawidłowo przypisuje 

wypowiedzi sprzedawcy 

i klientowi 

• używając bardzo ubogiego • używając podstawowego słow- • używając większości poznanych • używając zdecydowanej więk- • używając prawie wszystkich 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

słownictwa i popełniając liczne 

błędy, pisze bardzo krótki dialog 

rozgrywający się w sklepie 

odzieżowym 

nictwa i popełniając dośd liczne 

błędy, pisze krótki dialog roz-

grywający się w sklepie odzie-

żowym 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

niając nieliczne błędy, pisze 

dośd krótki dialog rozgrywający 

się w sklepie odzieżowym 

szości poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełniając bar-

dzo nieliczne błędy, pisze dośd 

rozbudowany dialog rozgrywa-

jący się w sklepie odzieżowym 

poznanych wyrażeo i zwrotów 

oraz popełniając jedynie spora-

dyczne błędy, pisze rozbudo-

wany dialog rozgrywający się 

w sklepie odzieżowym  

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem, gdy opisuje prze-

bieg uroczystości oraz relacjonu-

je wydarzenia, które miały miej-

sce w przeszłości 

• posługuje się ubogim słownic-

twem, gdy opisuje przebieg uro-

czystości oraz relacjonuje wyda-

rzenia, które miały miejsce 

w przeszłości 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem, gdy opisuje prze-

bieg uroczystości oraz relacjo-

nuje wydarzenia, które miały 

miejsce w przeszłości 

• posługuje się bogatym słownic-

twem, gdy opisuje przebieg uro-

czystości oraz relacjonuje wyda-

rzenia, które miały miejsce 

w przeszłości 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem, gdy opisuje prze-

bieg uroczystości oraz relacjo-

nuje wydarzenia, które miały 

miejsce w przeszłości 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania i słuchania ze zrozumie-

niem tekstów na temat progra-

mu obchodów Dnia Dziecka  

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania i słuchania ze zro-

zumieniem tekstów na temat 

programu obchodów Dnia 

Dziecka  

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem 

tekstów na temat programu 

obchodów Dnia Dziecka  

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania 

i słuchania ze zrozumieniem tek-

stów na temat programu ob-

chodów Dnia Dziecka  

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania i słuchania ze 

zrozumieniem tekstów na te-

mat programu obchodów Dnia 

Dziecka  

• uwzględniając podane słownic-

two, odgrywa w parach dialogi 

na temat przygotowao do ob-

chodów Dnia Dziecka oraz opi-

suje czynności dnia wczorajsze-

go, a jego wypowiedź zawiera 

tylko niektóre poprawne kon-

strukcje 

• uwzględniając podane słownic-

two, odgrywa w parach dialogi 

na temat przygotowao do ob-

chodów Dnia Dziecka oraz opi-

suje czynności dnia wczorajsze-

go, a jego wypowiedź zawiera 

dużą częśd poprawnych kon-

strukcji 

• uwzględniając podane słownic-

two, odgrywa w parach dialogi 

na temat przygotowao do ob-

chodów Dnia Dziecka oraz opi-

suje czynności dnia wczorajsze-

go, a jego wypowiedź zawiera 

większośd poprawnych kon-

strukcji 

• uwzględniając podane słownic-

two, odgrywa w parach dialogi 

na temat przygotowao do ob-

chodów Dnia Dziecka oraz opi-

suje czynności dnia wczorajsze-

go, a jego wypowiedź zawiera 

prawie same poprawne kon-

strukcje 

• uwzględniając podane słownic-

two, odgrywa w parach dialogi 

na temat przygotowao do ob-

chodów Dnia Dziecka oraz opi-

suje czynności dnia wczorajsze-

go, a jego wypowiedź zawiera 

całkowicie poprawne konstruk-

cje 

• posługuje się bardzo ubogimi 

zwrotami wyrażającymi radośd 

lub współczucie 

• posługuje się dośd ubogimi 

zwrotami wyrażającymi radośd 

lub współczucie 

• posługuje się dośd bogatymi 

zwrotami wyrażającymi radośd 

lub współczucie  

• posługuje się bogatymi zwrota-

mi wyrażającymi radośd lub 

współczucie 

• posługuje się bardzo bogatymi 

zwrotami wyrażającymi radośd 

lub współczucie 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-
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sprawdzające umiejętnośd czy-

tania ze zrozumieniem wypo-

wiedzi nastolatków na temat 

smutnych i wesołych wydarzeo 

w ich życiu 

nośd czytania ze zrozumieniem 

wypowiedzi nastolatków na te-

mat smutnych i wesołych wyda-

rzeo w ich życiu 

umiejętnośd czytania ze zrozu-

mieniem wypowiedzi nastolat-

ków na temat smutnych 

i wesołych wydarzeo w ich życiu 

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem wypowiedzi nasto-

latków na temat smutnych 

i wesołych wydarzeo w ich życiu 

jętnośd czytania ze zrozumie-

niem wypowiedzi nastolatków 

na temat smutnych i wesołych 

wydarzeo w ich życiu 

• z trudem dzieli opisane wyda-

rzenia na smutne i wesołe oraz 

różnicuje niektóre podane zwro-

ty na wyrażające radośd lub 

współczucie 

• poprawnie dzieli przedstawione 

wydarzenia na smutne i wesołe 

oraz różnicuje niektóre podane 

zwroty na wyrażające radośd lub 

współczucie 

• właściwie dzieli przedstawione 

wydarzenia na smutne i wesołe 

oraz różnicuje podane zwroty 

na wyrażające radośd lub 

współczucie 

• dzieli prawie wszystkie przed-

stawione wydarzenia na smutne 

i wesołe oraz różnicuje podane 

zwroty na wyrażające radośd lub 

współczucie 

• bezbłędnie dzieli wszystkie 

przedstawione wydarzenia na 

smutne i wesołe oraz różnicuje 

podane zwroty na wyrażające 

radośd lub współczucie 

• sporadycznie reaguje właściwie 

na opisaną sytuację, okazując 

radośd lub współczucie 

• dośd rzadko reaguje właściwie 

na opisaną sytuację, okazując 

radośd lub współczucie 

• w większości przypadków re-

aguje właściwie na opisaną sy-

tuację, okazując radośd lub 

współczucie 

• prawie zawsze reaguje właści-

wie na opisaną sytuację, okazu-

jąc radośd lub współczucie 

• zawsze reaguje właściwie na 

opisaną sytuację, okazując ra-

dośd lub współczucie 

• tworzy bardzo krótki, niezbyt 

spójny e-mail, w którym opisuje 

wesołe lub smutne wydarzenie, 

jednak niewielka znajomośd 

słownictwa i struktur oraz bar-

dzo liczne błędy leksykalno-

gramatyczne znacznie ogranicza-

ją jego zrozumienie  

• tworzy krótki, w miarę spójny e-

mail, w którym opisuje wesołe 

lub smutne wydarzenie, 

a wystarczający zasób słownic-

twa i struktur (pomimo dośd 

licznych błędów leksykalno-

gramatycznych) pozwala na jego 

zrozumienie 

• tworzy spójny i logiczny e-mail, 

w którym opisuje wesołe lub 

smutne wydarzenie, a dośd du-

ży zasób słownictwa i struktur 

oraz nieliczne błędy leksykalno- 

-gramatyczne pozwalają na jego 

zrozumienie 

• tworzy w pełni zrozumiały, ob-

szerny e-mail, w którym opisuje 

wesołe lub smutne wydarzenie, 

stosuje różnorodne struktury 

i bogate słownictwo 

• tworzy rozbudowany e-mail, 

w którym obszernie opisuje we-

sołe lub smutne wydarzenie, 

swobodnie posługuje się różno-

rodnymi strukturami i bogatym 

słownictwem 

• rozumie jedynie nieliczne frag-

menty piosenki, w której wystę-

pują imiesłowy Partizip Perfekt, 

śpiewa fragment piosenki, posił-

kując się tekstem 

• rozumie niektóre fragmenty 

piosenki, w której występują 

imiesłowy Partizip Perfekt, 

śpiewa fragment piosenki, posił-

kując się tekstem 

• rozumie tekst i śpiewa piosen-

kę, w której występują imiesło-

wy Partizip Perfekt, posiłkując 

się tekstem 

• wykonuje z pamięci fragment 

piosenki, w której występują 

imiesłowy Partizip Perfekt 

• samodzielnie wykonuje 

z pamięci całą piosenkę, 

w której występują imiesłowy 

Partizip Perfekt 

• w e-mailu do koleżanki bardzo 

krótko opisuje swój ostatni 

• w e-mailu do koleżanki krótko 

opisuje swój ostatni weekend, 

• w e-mailu do koleżanki opisuje 

swój ostatni weekend, a dośd 

• w e-mailu do koleżanki obszer-

nie opisuje swój ostatni week-

• w rozbudowanym e-mailu do 

koleżanki bardzo szczegółowo 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

weekend, jednak niewielka zna-

jomośd słownictwa i struktur 

oraz bardzo liczne błędy leksy-

kalno-gramatyczne znacznie 

ograniczają jego zrozumienie  

a wystarczający zasób słownic-

twa i struktur, pomimo dośd 

licznych błędów leksykalno-

gramatycznych, pozwala na jego 

zrozumienie  

duży zasób słownictwa 

i struktur oraz nieliczne błędy 

leksykalno -gramatyczne po-

zwalają na jego zrozumienie 

end, stosuje różnorodne struk-

tury i bogate słownictwo 

opisuje swój ostatni weekend, 

swobodnie posługuje się różno-

rodnymi strukturami i bogatym 

słownictwem 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie łączy w pary ogłoszenia 

ze szkolnej tablicy ogłoszeo; do 

jednej z par wymyśla krótką hi-

storię, którą następnie opowia-

da; jego wypowiedź wymaga 

jednak pomocy nauczyciela 

• częściowo poprawnie łączy 

w pary ogłoszenia ze szkolnej 

tablicy ogłoszeo; do jednej z par 

wymyśla historię, którą następ-

nie opowiada; jego wypowiedź 

wymaga nieznacznej pomocy 

nauczyciela 

• w większości poprawnie łączy 

w pary ogłoszenia ze szkolnej 

tablicy ogłoszeo; do jednej z par 

wymyśla historię, którą następ-

nie dośd płynnie opowiada 

• prawie całkowicie poprawnie 

łączy w pary ogłoszenia ze 

szkolnej tablicy ogłoszeo; do 

jednej z par wymyśla historię, 

którą następnie płynnie opo-

wiada 

• w całości prawidłowo łączy 

w pary ogłoszenia ze szkolnej 

tablicy ogłoszeo; do jednej z par 

wymyśla historię, którą następ-

nie szczegółowo opowiada 

W zakresie gramatyki uczeo: 

• zna jedynie elementarne struk-

tury gramatyczne wprowadzone 

przez nauczyciela 

• popełnia liczne błędy grama-

tyczne we wszystkich typach za-

dao 

• zna większośd struktur grama-

tycznych wprowadzonych przez 

nauczyciela 

• popełnia sporo błędów grama-

tycznych mających charakter 

przeoczeo świadczących 

o niepełnym opanowaniu struk-

tur 

• zna i stosuje prawie wszystkie 

struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 

• popełnia nieliczne błędy grama-

tyczne, niezakłócające lub za-

kłócające w nieznacznym stop-

niu komunikację; błędy mają 

charakter pomyłek i nie wystę-

pują systematycznie 

• bardzo dobrze zna i stosuje 

wszystkie struktury gramatyczne 

wprowadzone przez nauczyciela 

• sporadycznie popełnia drobne 

błędy gramatyczne niezakłócają-

ce w żaden sposób komunikacji; 

potrafi je samodzielnie poprawid 

• doskonale zna i bezbłędnie 

stosuje w wypowiedziach ust-

nych i pisemnych wszystkie 

struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 

Struktury gramatyczne: 

• stopniowanie przymiotników 

• czas przeszły Präteritum cza-

sowników sein i haben 

• czas przeszły Perfekt czasowni-

ków regularnych 

• stopniowanie przymiotników 

• czas przeszły Präteritum cza-

sowników sein i haben 

• czas przeszły Perfekt czasowni-

ków regularnych 

• stopniowanie przymiotników 

• czas przeszły Präteritum cza-

sowników sein i haben 

• czas przeszły Perfekt czasowni-

ków regularnych 

• stopniowanie przymiotników 

• czas przeszły Präteritum cza-

sowników sein i haben 

• czas przeszły Perfekt czasowni-

ków regularnych 

• stopniowanie przymiotników 

• czas przeszły Präteritum cza-

sowników sein i haben 

• czas przeszły Perfekt czasowni-

ków regularnych 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

i nieregularnych i nieregularnych i nieregularnych i nieregularnych i nieregularnych 

• czas przeszły Perfekt 

z czasownikiem posiłkowym sein 

 

• czasownik modalny sollen 

• celownik użyty po czasownikach 

wymagających tego przypadka  

 

• zaimek osobowy w celowniku 

• spójniki und, aber, oder, sondern 

i denn wprowadzające szyk pro-

sty 

• szyk zdania po przysłówku de-

shalb 

• czas przeszły Perfekt 

z czasownikiem posiłkowym sein 

• 

 czasownik modalny sollen 

• celownik użyty po czasownikach 

wymagających tego przypadka  

 

• zaimek osobowy w celowniku 

• spójniki und, aber, oder, sondern 

i denn wprowadzające szyk pro-

sty 

• szyk zdania po przysłówku de-

shalb 

• czas przeszły Perfekt 

z czasownikiem posiłkowym se-

in 

• czasownik modalny sollen 

• celownik użyty po czasowni-

kach wymagających tego przy-

padka  

• zaimek osobowy w celowniku 

• spójniki und, aber, oder, son-

dern i denn wprowadzające 

szyk prosty 

• szyk zdania po przysłówku de-

shalb 

• czas przeszły Perfekt 

z czasownikiem posiłkowym sein 

 

• czasownik modalny sollen 

• celownik użyty po czasownikach 

wymagających tego przypadka  

 

• zaimek osobowy w celowniku 

• spójniki und, aber, oder, sondern 

i denn wprowadzające szyk pro-

sty 

• szyk zdania po przysłówku de-

shalb 

• czas przeszły Perfekt 

z czasownikiem posiłkowym se-

in 

• czasownik modalny sollen 

• celownik użyty po czasowni-

kach wymagających tego przy-

padka  

• zaimek osobowy w celowniku 

• spójniki und, aber, oder, son-

dern i denn wprowadzające 

szyk prosty 

• szyk zdania po przysłówku de-

shalb 

W zakresie fonetyki uczeo: 

• popełnia liczne błędy 

w wymowie przymiotników 

w stopniach równym, wyższym 

i najwyższym 

• sporadycznie stosuje właściwą 

intonację zdao oznajmujących, 

pytających i rozkazujących 

• popełnia nieliczne błędy 

w wymowie przymiotników 

w stopniach równym, wyższym 

i najwyższym 

• dośd rzadko stosuje właściwą 

intonację zdao oznajmujących, 

pytających i rozkazujących 

• z reguły poprawnie wymawia 

przymiotniki w stopniach rów-

nym, wyższym i najwyższym 

• w większości wypowiedzi stosu-

je właściwą intonację zdao 

oznajmujących, pytających 

i rozkazujących 

• poprawnie wymawia przymiot-

niki w stopniach równym, wyż-

szym i najwyższym 

• prawie zawsze stosuje właściwą 

intonację zdao oznajmujących, 

pytających i rozkazujących 

• bezbłędnie wymawia przymiot-

niki w stopniach równym, wyż-

szym i najwyższym 

• zawsze stosuje właściwą into-

nację zdao oznajmujących, py-

tających i rozkazujących 

Rozdział 3. Jeder braucht mal Hilfe 

Uczeo: 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem związanym 

z ruchem ulicznym 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem związanym 

z ruchem ulicznym 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem związanym 

z ruchem ulicznym 

• posługuje się bogatym słownic-

twem związanym z ruchem 

ulicznym i bezpieczeostwem na 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem związanym 

z ruchem ulicznym 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

i bezpieczeostwem na drodze i bezpieczeostwem na drodze i bezpieczeostwem na drodze drodze i bezpieczeostwem na drodze 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania ze zrozumieniem (czat na 

temat wypadku drogowego oraz 

tekst na podstawie ankiety do-

tyczącej bezpieczeostwa 

uczniów w ruchu ulicznym) 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania ze zrozumieniem 

(czat na temat wypadku drogo-

wego oraz tekst na podstawie 

ankiety dotyczącej bezpieczeo-

stwa uczniów w ruchu ulicznym) 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania ze zrozu-

mieniem (czat na temat wypad-

ku drogowego oraz tekst na 

podstawie ankiety dotyczącej 

bezpieczeostwa uczniów 

w ruchu ulicznym) 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem (czat na temat wy-

padku drogowego oraz tekst na 

podstawie ankiety dotyczącej 

bezpieczeostwa uczniów 

w ruchu ulicznym) 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania ze zrozumie-

niem (czat na temat wypadku 

drogowego oraz tekst na pod-

stawie ankiety dotyczącej bez-

pieczeostwa uczniów w ruchu 

ulicznym) 

• odnosząc się do czatu, krótko 

opowiada o wypadku drogowym 

na skrzyżowaniu, jednak jego 

wypowiedź wymaga pomocy 

nauczyciela 

• odnosząc się do czatu, zwięźle 

opowiada o wypadku drogowym 

na skrzyżowaniu, jednak jego 

wypowiedź wymaga pewnej 

pomocy nauczyciela 

• odnosząc się do czatu, dośd 

płynnie opowiada o wypadku 

drogowym na skrzyżowaniu 

• odnosząc się do czatu, płynnie 

i w większości poprawnie opo-

wiada o wypadku drogowym na 

skrzyżowaniu 

• odnosząc się do czatu, płynnie 

i wyczerpująco opowiada 

o wypadku drogowym na skrzy-

żowaniu 

• zna nieliczne zwroty potrzebne, 

aby wezwad pogotowie, straż 

pożarną i policję 

• zna wiele zwrotów potrzebnych, 

aby wezwad pogotowie, straż 

pożarną i policję 

• zna większośd zwrotów po-

trzebnych, aby wezwad pogo-

towie, straż pożarną i policję 

• zna prawie wszystkie zwroty 

potrzebne, aby wezwad pogo-

towie, straż pożarną i policję 

• zna wszystkie zwroty potrzeb-

ne, aby wezwad pogotowie, 

straż pożarną i policję 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego wzywania pomocy 

z trudem tworzy w parach po-

dobne, bardzo proste dialogi 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego wzywania pomocy tworzy 

w parach podobne, krótkie dia-

logi 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego wzywania pomocy tworzy 

w parach podobne dialogi 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego wzywania pomocy spraw-

nie tworzy w parach podobne, 

rozbudowane dialogi 

• na podstawie dialogu dotyczą-

cego wzywania pomocy swo-

bodnie tworzy w parach rozbu-

dowane dialogi, wzbogacając je 

własnymi pomysłami  

• w niewielkim stopniu rozumie 

treśd tekstu dotyczącego bez-

pieczeostwa w ruchu ulicznym 

i rozwiązuje znikomą częśd za-

dao do tego tekstu 

• bardzo ogólnie rozumie treśd 

tekstu dotyczącego bezpieczeo-

stwa w ruchu ulicznym 

i częściowo poprawnie rozwią-

zuje zadania do tego tekstu 

• ogólnie rozumie treśd tekstu 

dotyczącego bezpieczeostwa 

w ruchu ulicznym i w większości 

poprawnie rozwiązuje zadania 

do tego tekstu 

• rozumie treśd tekstu dotyczące-

go bezpieczeostwa w ruchu 

ulicznym i prawie całkowicie po-

prawnie rozwiązuje zadania do 

tego tekstu 

• doskonale rozumie treśd tekstu 

dotyczącego bezpieczeostwa 

w ruchu ulicznym i w całości 

prawidłowo rozwiązuje zadania 

do tego tekstu 

• z trudem wypełnia ankietę doty- • wypełnia ankietę dotyczącą • wypełnia ankietę dotyczącą • wypełnia ankietę dotyczącą • wypełnia ankietę dotyczącą 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

czącą bezpieczeostwa na dro-

dze, a następnie dośd nieudolnie 

pomaga przy opracowaniu ze-

stawienia wyników ankiety oraz 

sformułowaniu i zapisaniu wnio-

sków 

bezpieczeostwa na drodze, po-

maga przy opracowaniu zesta-

wienia wyników ankiety oraz 

sformułowaniu i zapisaniu wnio-

sków 

bezpieczeostwa na drodze oraz 

wnosi dośd duży wkład 

w przygotowanie zestawienia 

wyników ankiety oraz sformu-

łowanie i zapisanie wniosków 

bezpieczeostwa na drodze oraz 

wnosi bardzo duży wkład 

w przygotowanie zestawienia 

wyników ankiety, a następnie 

prezentuje na forum klasy jej 

wyniki i formułuje wnioski 

bezpieczeostwa na drodze oraz 

wnosi bardzo duży wkład 

w szczegółowe przygotowanie 

zestawienia wyników ankiety, 

a następnie z wprawą prezentu-

je na forum klasy jej wyniki 

i formułuje rozbudowane wnio-

ski 

• na podstawie ankiety bardzo 

krótko opowiada, jak dba 

o swoje bezpieczeostwo na dro-

dze 

• na podstawie ankiety dośd krót-

ko opowiada, jak dba o swoje 

bezpieczeostwo na drodze 

• na podstawie ankiety obszernie 

opowiada, jak dba o swoje bez-

pieczeostwo na drodze 

• na podstawie ankiety szczegó-

łowo opowiada, jak dba o swoje 

bezpieczeostwo na drodze 

• na podstawie ankiety, posługu-

jąc się bogatym słownictwem, 

wyczerpująco opowiada, jak 

dba o swoje bezpieczeostwo na 

drodze 

• w znikomym stopniu rozumie 

notatkę prasową o pożarze oraz 

odpowiada po polsku na nielicz-

ne pytania dotyczące jej treści 

• bardzo ogólnie rozumie notatkę 

prasową o pożarze oraz odpo-

wiada po polsku na niektóre py-

tania dotyczące jej treści 

• ogólnie rozumie notatkę pra-

sową o pożarze oraz odpowiada 

po polsku na większośd pytao 

dotyczących jej treści 

• rozumie notatkę prasową 

o pożarze oraz odpowiada po 

polsku na większośd pytao doty-

czących jej treści 

• doskonale rozumie notatkę 

prasową o pożarze oraz odpo-

wiada po polsku na wszystkie 

pytania dotyczące jej treści 

• zna niewiele nazw części twarzy • zna wiele nazw części twarzy • zna większośd nazw części twa-

rzy 

• zna prawie wszystkie nazwy 

części twarzy 

• zna wszystkie nazwy części 

twarzy 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy z trudem wybiera właści-

wą odpowiedź oraz wskazuje na 

rysunku jedynie niektóre części 

twarzy, o których jest mowa 

w dialogu 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy częściowo poprawnie 

wybiera właściwą odpowiedź 

oraz wskazuje na rysunku nie-

które części twarzy, o których 

jest mowa w dialogu 

• na podstawie wysłuchanej 

rozmowy w większości po-

prawnie wybiera właściwą od-

powiedź oraz wskazuje  

na rysunku większośd części 

twarzy, o których jest mowa 

w dialogu 

• na podstawie wysłuchanej roz-

mowy wybiera właściwą odpo-

wiedź oraz wskazuje na rysunku 

prawie wszystkie części twarzy, 

o których jest mowa w dialogu 

• na podstawie wysłuchanej 

rozmowy bezbłędnie wybiera 

właściwą odpowiedź oraz wska-

zuje na rysunku wszystkie części 

twarzy, o których jest mowa 

w dialogu 

• wykorzystując podane zwroty, 

bardzo krótko opisuje wygląd 

• wykorzystując podane zwroty, 

zwięźle opisuje wygląd przed-

• wykorzystując podane zwroty, 

dośd płynnie opisuje wygląd 

• wykorzystując podane zwroty, 

szczegółowo opisuje wygląd 

• wykorzystując podane zwroty, 

płynnie i bardzo szczegółowo 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

przedstawionych na zdjęciach 

osób 

stawionych na zdjęciach osób przedstawionych na zdjęciach 

osób 

przedstawionych na zdjęciach 

osób 

opisuje wygląd przedstawio-

nych na zdjęciach osób 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem dotyczącym pro-

blemów ze zdrowiem i urodą 

u nastolatków 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem dotyczącym pro-

blemów ze zdrowiem i urodą 

u nastolatków 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem dotyczącym pro-

blemów ze zdrowiem i urodą 

u nastolatków 

• posługuje się bogatym słownic-

twem dotyczącym problemów 

ze zdrowiem i urodą 

u nastolatków 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem dotyczącym pro-

blemów ze zdrowiem i urodą 

u nastolatków 

• w niewielkim stopniu poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem listów z czasopisma 

młodzieżowego, dotyczących 

wyglądu i zdrowia oraz porad 

specjalistów 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd czytania ze zrozumieniem 

listów z czasopisma młodzieżo-

wego, dotyczących wyglądu 

i zdrowia oraz porad specjali-

stów 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd czytania ze zrozu-

mieniem listów z czasopisma 

młodzieżowego, dotyczących 

wyglądu i zdrowia oraz porad  

specjalistów 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem listów z czasopisma 

młodzieżowego, dotyczących 

wyglądu i zdrowia oraz porad 

specjalistów 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd czytania ze zrozumie-

niem listów z czasopisma mło-

dzieżowego, dotyczących wy-

glądu i zdrowia oraz porad spe-

cjalistów 

• zna ograniczoną liczbę podanych 

zwrotów wyrażających podzię-

kowanie, przeprosiny oraz reak-

cję na nie 

• zna wiele podanych zwrotów 

wyrażających podziękowanie, 

przeprosiny oraz reakcję na nie 

• zna większośd podanych zwro-

tów wyrażających podziękowa-

nie, przeprosiny oraz reakcję na 

nie 

• zna prawie wszystkie podane 

zwroty wyrażające podziękowa-

nie, przeprosiny oraz reakcję na 

nie 

• zna wszystkie podane zwroty 

wyrażające podziękowanie, 

przeprosiny oraz reakcję na nie 

• na podstawie dialogów dotyczą-

cych podziękowania oraz prze-

prosin tworzy podobne, zawie-

rające tylko niektóre wymagane 

informacje 

• na podstawie dialogów dotyczą-

cych podziękowania oraz prze-

prosin tworzy podobne, zawie-

rające zasadniczą częśd wyma-

ganych informacji  

• na podstawie dialogów doty-

czących podziękowania oraz 

przeprosin tworzy podobne, 

zawierające większośd wyma-

ganych informacji 

• na podstawie dialogów dotyczą-

cych podziękowania oraz prze-

prosin tworzy podobne, rozbu-

dowując je o własne propozycje 

• na podstawie dialogów doty-

czących podziękowania oraz 

przeprosin sprawnie tworzy 

podobne, umiejętnie rozbudo-

wując je o własne propozycje 

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, uży-

wając ubogiego słownictwa 

i popełniając liczne błędy grama-

tyczne, ortograficzne 

i leksykalne, pisze bardzo krótki 

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, uży-

wając podstawowego słownic-

twa i popełniając dośd liczne 

błędy gramatyczne, ortograficz-

ne i leksykalne, pisze krótki list 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, używając większo-

ści poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełniając nie-

liczne błędy gramatyczne, orto-

graficzne i leksykalne, pisze 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, używając zdecydo-

wanej większości poznanych wy-

rażeo i zwrotów oraz popełnia-

jąc bardzo nieliczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, używając prawie 

wszystkich poznanych wyrażeo 

i zwrotów oraz popełniając je-

dynie sporadyczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

list do kolegi, w którym informu-

je o problemie z wypożyczoną 

książką 

do kolegi, w którym informuje 

o problemie z wypożyczoną 

książką 

krótki list do kolegi, w którym 

informuje o problemie 

z wypożyczoną książką 

i leksykalne, pisze obszerny list 

do kolegi, w którym informuje 

o problemie z wypożyczoną 

książką 

i leksykalne, pisze bardzo ob-

szerny list do kolegi, w którym 

informuje o problemie 

z wypożyczoną książką 

• zna nieliczne podane nazwy 

części ciała 

• zna ograniczoną liczbę podanych 

nazw części ciała  

• zna wiele podanych nazw części 

ciała 

• zna większośd podanych nazw 

części ciała 

• zna wszystkie podane nazwy 

części ciała 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem związanym 

z dolegliwościami, chorobami 

i nieszczęśliwym wypadkiem 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem związanym 

z dolegliwościami, chorobami 

i nieszczęśliwym wypadkiem 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem związanym 

z dolegliwościami, chorobami 

i nieszczęśliwym wypadkiem 

• posługuje się bogatym słownic-

twem związanym 

z dolegliwościami, chorobami 

i nieszczęśliwym wypadkiem 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem związanym 

z dolegliwościami, chorobami 

i nieszczęśliwym wypadkiem 

• tylko w niewielkim stopniu po-

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd słu-

chania ze zrozumieniem dialo-

gów na temat dolegliwości 

i chorób 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania sprawdzające umiejęt-

nośd słuchania ze zrozumieniem 

dialogów na temat dolegliwości 

i chorób 

• w większości poprawnie roz-

wiązuje zadania sprawdzające 

umiejętnośd słuchania ze zro-

zumieniem dialogów na temat 

dolegliwości i chorób 

• prawie całkowicie poprawnie 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd słuchania ze zro-

zumieniem dialogów na temat 

dolegliwości i chorób 

• w całości prawidłowo rozwiązu-

je zadania sprawdzające umie-

jętnośd słuchania ze zrozumie-

niem dialogów na temat dole-

gliwości i chorób 

• po wysłuchaniu dialogów bardzo 

krótko opowiada o samopoczu-

ciu wybranych osób; jego wy-

powiedź wymaga jednak pomo-

cy nauczyciela 

• po wysłuchaniu dialogów krótko 

opowiada o samopoczuciu wy-

branych osób; jego wypowiedź 

wymaga jednak nieznacznej 

pomocy nauczyciela 

• po wysłuchaniu dialogów dośd 

płynnie opowiada o samopo-

czuciu wszystkich osób 

• po wysłuchaniu dialogów płyn-

nie opowiada o samopoczuciu 

wszystkich osób 

• po wysłuchaniu dialogów wy-

czerpująco opowiada o samo-

poczuciu wszystkich osób 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem związanym 

z wizytą u lekarza, zna nieliczne 

nazwy powszechnie znanych le-

karstw oraz zwroty dotyczące 

ich przyjmowania 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem związanym 

z wizytą u lekarza, zna ograni-

czoną liczbę nazw powszechnie 

znanych lekarstw oraz zwrotów 

dotyczących ich przyjmowania 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem związanym 

z wizytą u lekarza, zna dośd du-

żą liczbę nazw powszechnie 

znanych lekarstw oraz zwrotów 

dotyczących ich przyjmowania 

• posługuje się bogatym słownic-

twem związanym z wizytą 

u lekarza, zna większośd nazw 

powszechnie znanych lekarstw 

oraz zwrotów dotyczących ich 

przyjmowania 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem związanym 

z wizytą u lekarza, zna wszyst-

kie nazwy powszechnie znanych 

lekarstw oraz zwroty dotyczące 

ich przyjmowania 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• z trudem wykonuje jedynie 

częśd dwiczeo (rozwiązuje krzy-

żówkę, podpisuje rysunki, uzu-

pełnia dialog u lekarza podany-

mi kwestiami, uszeregowuje po-

szczególne części dialogu) 

• wykonuje jedynie częśd dwiczeo 

(rozwiązuje krzyżówkę, podpisu-

je rysunki, uzupełnia dialog 

u lekarza podanymi kwestiami, 

uszeregowuje poszczególne czę-

ści dialogu) 

• bez większych uchybieo wyko-

nuje znaczną częśd dwiczeo 

(rozwiązuje krzyżówkę, podpi-

suje rysunki, uzupełnia dialog 

u lekarza podanymi kwestiami, 

uszeregowuje poszczególne 

części dialogu) 

• umiejętnie wykonuje wszystkie 

dwiczenia (rozwiązuje krzyżów-

kę, podpisuje rysunki, uzupełnia 

dialog u lekarza podanymi kwe-

stiami, uszeregowuje poszcze-

gólne części dialogu) 

• bezbłędnie wykonuje wszystkie 

dwiczenia (rozwiązuje krzyżów-

kę, podpisuje rysunki, uzupełnia 

dialog u lekarza podanymi kwe-

stiami, uszeregowuje poszcze-

gólne części dialogu) 

• bardzo krótko interpretuje kart-

kę z zaleceniami lekarza 

• krótko interpretuje kartkę 

z zaleceniami lekarza 

• właściwie interpretuje kartkę 

z zaleceniami lekarza 

• z wprawą interpretuje kartkę 

z zaleceniami lekarza 

• bardzo szczegółowo interpretu-

je kartkę z zaleceniami lekarza 

• na podstawie schematu 

z trudem odgrywa w parach dia-

logi dotyczące wizyty u lekarza 

• na podstawie schematu odgry-

wa w parach dialogi dotyczące 

wizyty u lekarza 

• na podstawie schematu spraw-

nie odgrywa w parach dialogi 

dotyczące wizyty u lekarza 

• na podstawie schematu swo-

bodnie odgrywa w parach roz-

budowane dialogi dotyczące wi-

zyty u lekarza 

• na podstawie schematu swo-

bodnie odgrywa w parach roz-

budowane dialogi dotyczące 

wizyty u lekarza, wzbogacając je 

o własne pomysły 

• wyszukuje w słowniku 

i poprawnie tłumaczy na język 

polski wybrane wyrażenia opisu-

jące niefortunne zdarzenia 

• wyszukuje w słowniku 

i poprawnie tłumaczy na język 

polski większośd wyrażeo opisu-

jących niefortunne zdarzenia 

• wyszukuje w słowniku i bez 

większych uchybieo tłumaczy 

na język polski większośd wyra-

żeo opisujących niefortunne 

zdarzenia 

• umiejętnie wyszukuje 

w słowniku i tłumaczy na język 

polski prawie wszystkie podane 

wyrażenia opisujące niefortunne 

zdarzenia 

• z wprawą wyszukuje 

w słowniku i bezbłędnie tłuma-

czy na język polski wszystkie 

podane wyrażenia opisujące 

niefortunne zdarzenia 

• na podstawie wysłuchanego 

dialogu tylko w niewielkim stop-

niu poprawnie wskazuje właści-

we dokooczenie zdao oraz wer-

sję zdarzenia zgodną 

z dialogiem, a następnie bardzo 

krótko, z pomocą nauczyciela 

opowiada, co przydarzyło się 

bohaterce  

• na podstawie wysłuchanego 

dialogu częściowo poprawnie 

wskazuje właściwe dokooczenie 

zdao oraz wersję zdarzenia 

zgodną z dialogiem, a następnie 

krótko, z niewielką pomocą na-

uczyciela opowiada, co przyda-

rzyło się bohaterce  

• na podstawie wysłuchanego 

dialogu w większości poprawnie 

wskazuje właściwe dokooczenie 

zdao oraz wersję zdarzenia 

zgodną z dialogiem, a następnie 

krótko opowiada, co przydarzy-

ło się bohaterce  

• na podstawie wysłuchanego 

dialogu prawie całkowicie po-

prawnie wskazuje właściwe do-

kooczenie zdao oraz wersję zda-

rzenia zgodną z dialogiem, 

a następnie opowiada, co przy-

darzyło się bohaterce  

• na podstawie wysłuchanego 

dialogu bezbłędnie wskazuje 

właściwe dokooczenie zdao 

oraz wersję zdarzenia zgodną 

z dialogiem, a następnie ob-

szernie opowiada, co przydarzy-

ło się bohaterce  
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• z trudem uszeregowuje po-

szczególne fragmenty dialogu 

dotyczącego choroby, 

a następnie wykorzystując 

podane słownictwo, pisze po-

dobny, bardzo prosty i krótki 

dialog 

• poprawnie uszeregowuje po-

szczególne fragmenty dialogu 

dotyczącego choroby, 

a następnie wykorzystując 

podane słownictwo, pisze po-

dobny, krótki dialog 

• właściwie uszeregowuje po-

szczególne fragmenty dialogu 

dotyczącego choroby, 

a następnie wykorzystując 

podane słownictwo, pisze krótki 

dialog 

• właściwie uszeregowuje po-

szczególne fragmenty dialogu 

dotyczącego choroby, 

a następnie wykorzystując 

podane słownictwo, pisze roz-

budowany dialog 

• sprawnie uszeregowuje po-

szczególne fragmenty dialogu 

dotyczącego choroby, 

a następnie samodzielnie pisze 

rozbudowany dialog  

• bardzo krótko opowiada 

o swojej ostatnio przebytej cho-

robie; jego wypowiedź wymaga 

jednak pomocy nauczyciela  

• krótko opowiada o swojej ostat-

nio przebytej chorobie; jego wy-

powiedź wymaga jednak nie-

znacznej pomocy nauczyciela 

• dośd płynnie opowiada o swojej 

ostatnio przebytej chorobie 

• z wprawą opowiada o swojej 

ostatnio przebytej chorobie 

• bardzo swobodnie, szczegóło-

wo opowiada o swojej ostatnio 

przebytej chorobie 

• zachowując w większości wła-

ściwą formę wypowiedzi, pisze 

krótki list, w którym informuje 

o ostatnio przebytej chorobie, 

używa bardzo ubogiego słownic-

twa i popełnia liczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

informuje o ostatnio przebytej 

chorobie, używa podstawowego 

słownictwa i popełnia dośd licz-

ne błędy gramatyczne, ortogra-

ficzne i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, 

w którym obszernie opisuje 

ostatnio przebytą chorobę, 

używa większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

nia nieliczne błędy gramatycz-

ne, ortograficzne i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, w którym 

szczegółowo opisuje ostatnio 

przebytą chorobę, używa zdecy-

dowanej większości poznanych 

wyrażeo i zwrotów oraz popeł-

nia bardzo nieliczne błędy gra-

matyczne, ortograficzne 

i leksykalne 

• zachowując właściwą formę 

wypowiedzi, pisze list, 

w którym bardzo szczegółowo 

opisuje ostatnio przebytą cho-

robę, używa prawie wszystkich 

poznanych wyrażeo i zwrotów; 

popełnia jedynie sporadyczne 

błędy gramatyczne, ortogra-

ficzne i leksykalne lub pisze 

pracę bezbłędną 

• zna bardzo ograniczone słownic-

two dotyczące sportu 

i zdrowego stylu życia 

• zna jedynie podstawowe słow-

nictwo dotyczące sportu 

i zdrowego stylu życia 

• zna większośd wprowadzonego 

słownictwa dotyczącego sportu 

i zdrowego stylu życia 

• zna i sprawnie stosuje prawie 

całe wprowadzone słownictwo 

dotyczące sportu i zdrowego 

stylu życia 

• zna i swobodnie posługuje się 

całym wprowadzonym słownic-

twem dotyczącym sportu 

i zdrowego stylu życia 

• po przeczytaniu wypowiedzi 

młodych ludzi na temat ich try-

bu życia, poprawnie rozwiązuje 

• po przeczytaniu wypowiedzi 

młodych ludzi na temat ich try-

bu życia, częściowo poprawnie 

• po przeczytaniu wypowiedzi 

młodych ludzi na temat ich try-

bu życia, w większości popraw-

• po przeczytaniu wypowiedzi 

młodych ludzi na temat ich try-

bu życia, prawie całkowicie po-

• po przeczytaniu wypowiedzi 

młodych ludzi na temat ich try-

bu życia, w całości poprawnie 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

tylko nieliczne zadania spraw-

dzające umiejętnośd czytania ze 

zrozumieniem  

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem  

nie rozwiązuje zadania spraw-

dzające umiejętnośd czytania ze 

zrozumieniem 

prawnie rozwiązuje zadania 

sprawdzające umiejętnośd czy-

tania ze zrozumieniem 

rozwiązuje zadania sprawdzają-

ce umiejętnośd czytania ze zro-

zumieniem 

• z pomocą nauczyciela bardzo 

krótko opowiada, który tryb ży-

cia uważa za najbardziej podob-

ny do swojego 

• z niewielką pomocą nauczyciela 

zwięźle opowiada, który tryb ży-

cia uważa za najbardziej podob-

ny do swojego 

• dośd płynnie, ale niewyczerpu-

jąco opowiada, który tryb życia 

uważa za najbardziej podobny 

do swojego 

• płynnie i w większości wyczerpu-

jąco opowiada, który tryb życia 

uważa za najbardziej podobny 

do swojego 

• płynnie i wyczerpująco opowia-

da, który tryb życia uważa za 

najbardziej podobny do swoje-

go 

• wypełnia ankietę, dzięki której 

dowiaduje się, czy jego wyobra-

żenie o sobie zgadza się 

z rzeczywistością, analizuje nie-

które jej wyniki i zapisuje wnio-

ski 

• wypełnia ankietę, dzięki której 

dowiaduje się, czy jego wyobra-

żenie o sobie zgadza się 

z rzeczywistością, analizuje wy-

brane wyniki i zapisuje wnioski 

• wypełnia ankietę, dzięki której 

dowiaduje się, czy jego wyobra-

żenie o sobie zgadza się 

z rzeczywistością, analizuje 

większośd wyników i zapisuje 

wnioski 

• wypełnia ankietę, dzięki której 

dowiaduje się, czy jego wyobra-

żenie o sobie zgadza się 

z rzeczywistością, analizuje pra-

wie wszystkie wyniki i zapisuje 

wnioski 

• wypełnia ankietę, dzięki której 

dowiaduje się, czy jego wyobra-

żenie o sobie zgadza się 

z rzeczywistością, dokonuje 

wnikliwej analizy, a następnie 

prezentuje i omawia na forum 

klasy wyniki ankiety 

• sporadycznie stosuje właściwe 

określenia czasu odnoszące się 

do przyszłości 

• dośd rzadko stosuje właściwe 

określenia czasu odnoszące się 

do przyszłości 

• często stosuje właściwe okre-

ślenia czasu odnoszące się do 

przyszłości 

• prawie zawsze stosuje właściwe 

określenia czasu odnoszące się 

do przyszłości 

• zawsze stosuje właściwe okre-

ślenia czasu odnoszące się do 

przyszłości 

• posługuje się bardzo ubogim 

słownictwem dotyczącym spo-

sobów spędzania wakacji 

• posługuje się dośd ubogim 

słownictwem dotyczącym spo-

sobów spędzania wakacji 

• posługuje się dośd bogatym 

słownictwem dotyczącym spo-

sobów spędzania wakacji 

• posługuje się bogatym słownic-

twem dotyczącym sposobów 

spędzania wakacji 

• posługuje się bardzo bogatym 

słownictwem dotyczącym spo-

sobów spędzania wakacji 

• w niewielkim stopniu poprawnie 

przyporządkowuje zdjęcia oraz 

opisane sytuacje ogłoszeniom 

z ofertą wakacyjną  

• częściowo poprawnie przypo-

rządkowuje zdjęcia oraz opisane 

sytuacje ogłoszeniom z ofertą 

wakacyjną 

• w większości poprawnie przy-

porządkowuje zdjęcia oraz opi-

sane sytuacje ogłoszeniom 

z ofertą wakacyjną  

• prawie całkowicie poprawnie 

przyporządkowuje zdjęcia oraz 

opisane sytuacje ogłoszeniom 

z ofertą wakacyjną  

• w całości prawidłowo przypo-

rządkowuje zdjęcia oraz opisa-

ne sytuacje ogłoszeniom 

z ofertą wakacyjną 

• odnosząc się do ogłoszeo 

z ofertą wakacyjną, z dużymi 

uchybieniami odpowiada na nie-

• odnosząc się do ogłoszeo 

z ofertą wakacyjną, właściwie 

odpowiada na częśd pytao  

• odnosząc się do ogłoszeo 

z ofertą wakacyjną, prawidłowo 

odpowiada na większą częśd 

• odnosząc się do ogłoszeo 

z ofertą wakacyjną, szczegółowo 

odpowiada na prawie wszystkie 

• odnosząc się do ogłoszeo 

z ofertą wakacyjną, bezbłędnie 

odpowiada na wszystkie pyta-
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

liczne pytania pytao  pytania nia  

• po wysłuchaniu dialogów 

o planach wakacyjnych, 

w znikomym stopniu poprawnie 

przyporządkowuje poszczegól-

nym osobom oferty wakacyjne, 

a następnie wypisuje nieliczne 

problemy związane 

z planowaniem wakacji 

• po wysłuchaniu dialogów 

o planach wakacyjnych, czę-

ściowo poprawnie przyporząd-

kowuje poszczególnym osobom 

oferty wakacyjne, a następnie 

wypisuje niektóre problemy 

związane z planowaniem waka-

cji 

• po wysłuchaniu dialogów 

o planach wakacyjnych, właści-

wie przyporządkowuje poszcze-

gólnym osobom oferty waka-

cyjne, a następnie wypisuje 

znaczną częśd problemów zwią-

zanych z planowaniem wakacji 

• po wysłuchaniu dialogów 

o planach wakacyjnych, spraw-

nie przyporządkowuje poszcze-

gólnym osobom oferty wakacyj-

ne, a następnie wypisuje 

wszystkie problemy związane 

z planowaniem wakacji 

• po wysłuchaniu dialogów 

o planach wakacyjnych, bez-

błędnie przyporządkowuje po-

szczególnym osobom oferty 

wakacyjne, a następnie wypisu-

je wszystkie problemy związane 

z planowaniem wakacji, które 

potem omawia na forum klasy  

• poprawnie uzupełnia niektóre 

luki w zapisie piosenki „Bald 

kommen die Ferien“, 

a następnie posiłkując się tek-

stem, wykonuje częśd utworu 

• poprawnie uzupełnia częśd luk 

w zapisie piosenki „Bald kom-

men die Ferien“, a następnie po-

siłkując się tekstem, wykonuje 

utwór 

• poprawnie uzupełnia większośd 

luk w zapisie piosenki „Bald 

kommen die Ferien“, 

a następnie z pamięci wykonuje 

częśd utworu 

• uzupełnia zdecydowaną więk-

szośd luk w zapisie piosenki 

„Bald kommen die Ferien“, 

a następnie samodzielnie wyko-

nuje z pamięci cały utwór 

• uzupełnia wszystkie luki 

w zapisie piosenki „Bald kom-

men die Ferien“, a następnie 

samodzielnie wykonuje 

z pamięci cały utwór 

• korzystając z wielu pomocni-

czych pytao nauczyciela, bardzo 

krótko i z trudem opowiada 

o swoich planach wakacyjnych 

• dośd pobieżnie, ale w miarę 

poprawnie opowiada o swoich 

planach wakacyjnych 

• krótko i poprawnie opowiada 

o swoich planach wakacyjnych 

• obszernie opowiada o swoich 

planach wakacyjnych; jego wy-

powiedź jest płynna 

i interesująca 

• ze szczegółami opowiada 

o swoich planach wakacyjnych; 

jego wypowiedź jest wzboga-

cona o liczne, dodatkowo po-

znane wyrażenia i zwroty 

• w niewielkim stopniu uwzględ-

niając odpowiednią formę wy-

powiedzi, pisze do koleżanki 

krótki list o swoich planach wa-

kacyjnych, jednak niewielka zna-

jomośd słownictwa i struktur 

oraz bardzo liczne błędy leksy-

kalno-gramatyczne znacznie 

ograniczają jego zrozumienie 

• częściowo uwzględniając odpo-

wiednią formę wypowiedzi, pi-

sze do koleżanki krótki list 

o swoich planach wakacyjnych, 

a wystarczający zasób słownic-

twa i struktur (pomimo dośd 

licznych błędów leksykalno--

gramatycznych) pozwala na jego 

zrozumienie 

• uwzględniając odpowiednią 

formę wypowiedzi, pisze do ko-

leżanki list o swoich planach 

wakacyjnych, a dośd duży zasób 

słownictwa i struktur oraz nie-

liczne błędy leksykalno--

gramatyczne pozwalają na jego 

zrozumienie 

• uwzględniając odpowiednią 

formę wypowiedzi, pisze do ko-

leżanki obszerny list o swoich 

planach wakacyjnych, stosuje 

przy tym różnorodne struktury 

leksykalno- -gramatyczne 

i bogate słownictwo 

• uwzględniając odpowiednią 

formę wypowiedzi, pisze do ko-

leżanki obszerny list, w którym 

wyczerpująco informuje 

o swoich planach wakacyjnych, 

stosuje przy tym liczne, zróżni-

cowane struktury leksykalno--

gramatyczne i bardzo bogate 

słownictwo 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

• za pomocą słowniczka z trudem 

tłumaczy na język polski wybra-

ne fragmenty ulotki reklamowej 

campingu 

• za pomocą słowniczka popraw-

nie tłumaczy na język polski 

większośd fragmentów ulotki re-

klamowej campingu 

• bez większych uchybieo samo-

dzielnie tłumaczy na język pol-

ski znaczną częśd ulotki rekla-

mowej campingu 

• sprawnie tłumaczy na język 

polski prawie całą ulotkę rekla-

mową campingu 

• bezbłędnie tłumaczy na język 

polski całą ulotkę reklamową 

campingu 

W zakresie gramatyki uczeo: 

• zna jedynie elementarne struk-

tury gramatyczne wprowadzone 

przez nauczyciela 

• popełnia liczne błędy grama-

tyczne we wszystkich typach za-

dao 

• zna większośd struktur grama-

tycznych wprowadzonych przez 

nauczyciela 

• popełnia sporo błędów grama-

tycznych mających charakter 

przeoczeo, świadczących 

o niepełnym opanowaniu struk-

tur 

• zna i stosuje prawie wszystkie 

struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 

• popełnia nieliczne błędy grama-

tyczne, niezakłócające lub za-

kłócające w nieznacznym stop-

niu komunikację; błędy mają 

charakter pomyłek i nie wystę-

pują systematycznie 

• bardzo dobrze zna i stosuje 

wszystkie struktury gramatyczne 

wprowadzone przez nauczyciela 

• sporadycznie popełnia drobne 

błędy gramatyczne niezakłócają-

ce w żaden sposób komunikacji; 

potrafi je samodzielnie poprawid 

• doskonale zna i bezbłędnie 

stosuje w wypowiedziach ust-

nych i pisemnych wszystkie 

struktury gramatyczne wpro-

wadzone przez nauczyciela 

Struktury gramatyczne: 

• zdania podrzędne ze spójnikami 

dass, ob i weil 

• czasownik modalny dürfen 

• zdania podrzędne ze spójnikami 

dass, ob i weil 

• czasownik modalny dürfen 

• zdania podrzędne ze spójnikami 

dass, ob i weil 

• czasownik modalny dürfen 

• zdania podrzędne ze spójnikami 

dass, ob i weil 

• czasownik modalny dürfen 

• zdania podrzędne ze spójnikami 

dass, ob i weil 

• czasownik modalny dürfen 

• przyimki aus, bei, mit, von, zu 

i nach 

• przyimki in, nach, seit 

w zdaniach w czasie teraźniej-

szym w funkcji czasu przyszłego 

• przyimki für i ohne 

• przyimki in, an, auf z biernikiem 

• przyimki aus, bei, mit, von, zu 

i nach 

• przyimki in, nach, seit 

w zdaniach w czasie teraźniej-

szym w funkcji czasu przyszłego 

• przyimki für i ohne 

• przyimki in, an, auf z biernikiem 

• przyimki aus, bei, mit, von, zu 

i nach 

• przyimki in, nach, seit 

w zdaniach w czasie teraźniej-

szym w funkcji czasu przyszłego 

• przyimki für i ohne 

• przyimki in, an, auf z biernikiem 

• przyimki aus, bei, mit, von, zu 

i nach 

• przyimki in, nach, seit 

w zdaniach w czasie teraźniej-

szym w funkcji czasu przyszłego 

• przyimki für i ohne 

• przyimki in, an, auf z biernikiem 

• przyimki aus, bei, mit, von, zu 

i nach 

• przyimki in, nach, seit 

w zdaniach w czasie teraźniej-

szym w funkcji czasu przyszłego 

• przyimki für i ohne 

• przyimki in, an, auf z biernikiem 

W zakresie fonetyki uczeo:  
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• popełnia liczne błędy 

w wymowie głoski ch po samo-

głoskach 

• sporadycznie odgaduje intencję 

mówiącego (pytanie, prośba, in-

formacja) 

• popełnia nieliczne błędy 

w wymowie głoski ch po samo-

głoskach 

• dośd rzadko odgaduje intencję 

mówiącego (pytanie, prośba, in-

formacja) 

• z reguły poprawnie wymawia 

głoskę ch po samogłoskach 

 

• w większości odgaduje intencję 

mówiącego (pytanie, prośba, 

informacja) 

• poprawnie wymawia głoskę ch 

po samogłoskach 

 

• prawie zawsze odgaduje inten-

cję mówiącego (pytanie, prośba, 

informacja) 

• bezbłędnie wymawia głoskę ch 

po samogłoskach 

 

• zawsze odgaduje intencję mó-

wiącego (pytanie, prośba, in-

formacja) 

Frohes Fest! 

Uczeo: 

• z trudem wyszukuje w e-mailu 

nieliczne potrzebne informacje 

na temat bożonarodzeniowych 

tradycji w Polsce 

• wyszukuje w e-mailu niektóre 

potrzebne informacje na temat 

bożonarodzeniowych tradycji 

w Polsce 

• wyszukuje w e-mailu większośd 

potrzebnych informacji na te-

mat bożonarodzeniowych tra-

dycji w Polsce 

• sprawnie wyszukuje w e-mailu 

prawie wszystkie potrzebne in-

formacje na temat bożo-

narodzeniowych tradycji 

w Polsce 

• bez trudu wyszukuje w e-mailu 

wszystkie potrzebne informacje 

na temat bożonarodzeniowych 

tradycji w Polsce 

• za pomocą słownika tworzy 

bardzo krótką, niezbyt spójną 

wypowiedź pisemną, w której 

opisuje świąteczne zwyczaje 

oraz potrawy wigilijne należące 

do jego rodzinnej tradycji 

• za pomocą słownika tworzy 

krótką, w miarę spójną wypo-

wiedź pisemną, w której opisuje 

świąteczne zwyczaje oraz po-

trawy wigilijne należące do jego 

rodzinnej tradycji  

• za pomocą słownika tworzy 

spójną wypowiedź pisemną, 

w której opisuje świąteczne 

zwyczaje oraz potrawy wigilijne 

należące do jego rodzinnej tra-

dycji  

• samodzielnie tworzy obszerną 

wypowiedź pisemną, w której 

opisuje świąteczne zwyczaje 

i potrawy wigilijne należące do 

jego rodzinnej tradycji  

• samodzielnie tworzy obszerną 

wypowiedź pisemną, w której 

bardzo szczegółowo opisuje 

świąteczne zwyczaje i potrawy 

wigilijne należące do jego ro-

dzinnej tradycji 

• rozumie jedynie bardzo nielicz-

ne fragmenty kolędy „Kling, Glö-

ckchen, klingelingeling“, śpiewa 

jej fragment, posiłkując się tek-

stem 

• rozumie niektóre fragmenty 

kolędy „Kling, Glöckchen, klinge-

lingeling“, śpiewa jej fragment, 

posiłkując się tekstem 

• rozumie tekst i śpiewa kolędę 

„Kling, Glöckchen, klingelinge-

ling“, posiłkując się tekstem 

• wykonuje z pamięci fragment 

kolędy „Kling, Glöckchen, klinge-

lingeling“ 

• wykonuje z pamięci kolędę 

„Kling, Glöckchen, klingelinge-

ling“ 

• bardzo słabo kojarzy niektóre 

niemieckie tradycje i zwyczaje 

związane z karnawałem  

• zna nieliczne niemieckie tradycje 

i zwyczaje związane 

z karnawałem  

• zna niektóre niemieckie trady-

cje i zwyczaje związane 

z karnawałem  

• zna wiele niemieckich tradycji 

i zwyczajów związanych 

z karnawałem  

• doskonale zna wiele niemiec-

kich tradycji i zwyczajów zwią-

zanych z karnawałem, wyczer-
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pująco opowiada o nich 

w języku polskim 

• w niewielkim stopniu poprawnie 

nazywa po polsku przedstawio-

ne na rysunkach postacie 

z bajek, łączy rysunki 

z niemieckimi nazwami i ich pol-

skimi odpowiednikami oraz 

wskazuje wymienione w dialogu 

nazwy postaci  

• częściowo poprawnie nazywa po 

polsku przedstawione na rysun-

kach postacie z bajek, łączy ry-

sunki z niemieckimi nazwami 

i ich polskimi odpowiednikami 

oraz wskazuje wymienione 

w dialogu nazwy postaci 

• w większości poprawnie nazy-

wa po polsku przedstawione na 

rysunkach postacie z bajek, 

właściwie łączy rysunki 

z niemieckimi nazwami i ich 

polskimi odpowiednikami oraz 

wskazuje wymienione 

w dialogu nazwy postaci 

• prawie całkowicie poprawnie 

nazywa po polsku przedstawio-

ne na rysunkach postacie 

z bajek, właściwie łączy rysunki 

z niemieckimi nazwami i ich pol-

skimi odpowiednikami oraz 

wskazuje wymienione w dialogu 

nazwy postaci 

• w całości prawidłowo nazywa 

po polsku przedstawione na ry-

sunkach postacie z bajek, wła-

ściwie łączy rysunki 

z niemieckimi nazwami i ich 

polskimi odpowiednikami oraz 

wskazuje wymienione 

w dialogu nazwy postaci  

• zna jedynie ubogie słownictwo 

dotyczące karnawału, z trudem 

oraz bardzo krótko opowiada 

i pisze, jakie jest jego zdanie na 

temat imprez karnawałowych 

• właściwie używa wybranego 

słownictwa dotyczącego karna-

wału, krótko opowiada i pisze, 

jakie jest jego zdanie na temat 

imprez karnawałowych 

• prawidłowo używa słownictwa 

dotyczącego karnawału, dośd 

płynnie opowiada i pisze, jakie 

jest jego zdanie na temat im-

prez karnawałowych 

• sprawnie używa bogatego słow-

nictwa dotyczącego karnawału, 

z wprawą opowiada, i pisze, ja-

kie jest jego zdanie na temat 

imprez karnawałowych 

• w swoich wypowiedziach swo-

bodnie posługuje się urozma-

iconym słownictwem dotyczą-

cym karnawału, szczegółowo 

opowiada i pisze, jakie jest jego 

zdanie na temat imprez karna-

wałowych 

• w niewielkim stopniu poprawnie 

dobiera zdjęcia przedstawiające 

sylwestra, walentynki, Dzieo 

Matki i Wszystkich Świętych 

oraz przyporządkowuje opis 

święta podanej dacie 

• częściowo poprawnie dobiera 

zdjęcia przedstawiające sylwe-

stra, walentynki, Dzieo Matki 

i Wszystkich Świętych oraz przy-

porządkowuje opis święta 

podanej dacie 

• w większości poprawnie dobie-

ra zdjęcia przedstawiające syl-

westra, walentynki, Dzieo Matki 

i Wszystkich Świętych oraz 

przyporządkowuje opis święta 

podanej dacie 

• prawie całkowicie poprawnie 

dobiera zdjęcia przedstawiające 

sylwestra, walentynki, Dzieo 

Matki i Wszystkich Świętych 

oraz przyporządkowuje opis 

święta podanej dacie 

• poprawnie dobiera zdjęcia 

przedstawiające sylwestra, wa-

lentynki, Dzieo Matki 

i Wszystkich Świętych oraz 

przyporządkowuje opis święta 

podanej dacie 

• wpisuje do osobistego kalenda-

rza nieliczne święta 

i uroczystości, które uważa za 

ważne  

• wpisuje do osobistego kalenda-

rza niektóre święta 

i uroczystości, które uważa za 

ważne  

• wpisuje do osobistego kalenda-

rza większośd świąt 

i uroczystości, które uważa za 

ważne  

• wpisuje do osobistego kalenda-

rza prawie wszystkie święta 

i uroczystości, które uważa za 

ważne  

• wpisuje do osobistego kalenda-

rza wszystkie święta 

i uroczystości, które uważa za 

ważne  

• z trudem zadaje koleżance / • poprawnie zadaje koleżance / • poprawnie zadaje koleżance / • sprawnie zadaje koleżance / • z wprawą zadaje koleżance / 
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koledze proste pytania dotyczą-

ce dat zanotowanych w jej / 

w jego kalendarzu 

koledze proste pytania dotyczą-

ce dat zanotowanych w jej / 

w jego kalendarzu 

koledze pytania dotyczące dat 

zanotowanych w jej / w jego 

kalendarzu 

koledze liczne pytania dotyczące 

dat zanotowanych w jej / w jego 

kalendarzu 

koledze liczne, szczegółowe py-

tania dotyczące dat zanotowa-

nych w jej / w jego kalendarzu 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie spełnia większości kryteriów na ocenę dopuszczającą, a jego braki w wiadomościach (środki językowe, fonetyka, ortografia) 
i umiejętnościach (umiejętności receptywne oraz produktywne) uniemożliwiają mu naukę na kolejnym etapie nauczania. 
 

 


