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Na podstawie materiałów dla nauczyciela do podręcznika Aha! Neu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI
1. Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętności i sprawności uczniów.
2. Narzędzia i częstotliwość pomiaru osiągnięć:
 odpowiedzi ustne – przynajmniej jedna ocena w półroczu
 krótkie sprawdziany (kartkówki) – nie zapowiedziane
 prace klasowe (różne formy, np. test, sprawdzian rozdziałowy) – zapowiedziane
 prace domowe
 aktywność
 praca w grupie
 projekty, prezentacje
 oraz inne ujęte w WZO.
3. Dla poszczególnych form oceniania określa się następujące wagi:
 praca domowa, aktywność, ćwiczenia, zeszyt, odp. ustna z niewielkiej partii materiału
x1
 kartkówka, odp. ustna z 3 ostatnich lekcji, dłuższa wypowiedź pisemna, dyktando,
prezentacja, projekt, test x 2
 sprawdzian, odp. ustna z całego rozdziału x 3
4. Uczeń ma prawo 1 x w półroczu zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji. Nieprzygotowania nie zgłasza się przed zapowiedzianymi kartkówkami, godzinnym testem, sprawdzianem, itp.
5. Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianów oraz z zapowiedzianych kartkówek. Ocenę
tę można poprawiać tylko raz.
6. Braki związane z nieobecnością uczeń nadrabia w ciągu 2 tygodni od pojawienia się
w szkole zgłaszając się do nauczyciela i umawiając się z nim na formę oraz czas nadrobienia
zaległości.
7. Uczeń ma obowiązek nadrobić wszystkie zadania domowe i pokazać je nauczycielowi
w ciągu tygodnia, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę NDST.
8. Za aktywność uczeń otrzymuje „+”. 3 x „+” = BDB, 3 x „-” to ocena NDST.
9. Do oceniania cząstkowego stosuje się następującą skalę:
 dopuszczający – 35% - 50%
 dostateczny – 51% - 69%
 dobry – 70% - 89%
 bardzo dobry – 90% – 98%
 celujący – 99% - 100%
10. Uczniowie z dostosowaniem wymagań mają skalę obniżoną o 5%, tzn. na ocenę dopuszczającą 30% - 46%, itd.

11. Ocena śródroczna / roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. O ocenie śródrocznej
i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych, uwzględniająca wiedzę i obowiązujące
formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadanych prac w danym
półroczu. Pod uwagę jest brane również to, w jakim porządku czasowym uczeń uzyskiwał dane oceny
(czy następuje spadek, czy wzrost osiągnięć ucznia).

12. Do punktów nie ujętych w niniejszym systemie oceniania stosuje się zapisy WZO.

OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Ocena „celująca”
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
podstawą programową z języka niemieckiego w danej klasie. Umie zastosować zdobyte wiadomości w mowie i piśmie. Pracuje samodzielnie nad wzbogacaniem zasobu słówek (czyta
lektury, prasę, itp. w języku obcym). Biegle posługuje się językiem niemieckim w mowie i
piśmie. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pomaga innym
uczniom
w opanowaniu materiału. Proponuje własne sposoby wykorzystania swoich
wiadomości.
Ocena „bardzo dobra”
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował słownictwo
oraz struktury gramatyczne przewidziane programem nauczania i biegle się nimi posługuje.
Wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności i wraz z wyjaśnionym, nowym materiałem rozumie tekst pisany i ze słuchu. Bezbłędnie odpowiada na pytania i takie też zadaje. Logicznie i
bezbłędnie opowiada tekst lub pisze streszczenie. Układa interesujące dialogi, potrafi znaleźć
się w danej sytuacji językowej. Prawidłowo reaguje i wykonuje polecenia.
Ocena „dobra”
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał leksykalny i gramatyczny w stopniu
pozwalającym na swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim. Dopuszczalne są
drobne błędy gramatyczne. Zasób słów musi pozwolić na porozumiewanie się w niezbyt
trudnych tematach i sytuacjach językowych. Rozumie i reaguje na polecenia w języku niemieckim. Umie wykorzystać swoje umiejętności w prostych tekstach pisemnych (kartka, list,
wypełnianie ankiety itp.).
Ocena „dostateczna”
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiedzę podstawowych treści
programowych i posiada słabe umiejętności jej praktycznego stosowania w mowie piśmie.
Formułuje wypowiedzi na piśmie o średnim stopniu trudności. Ma słabą sprawność rozumienia tekstu ze słuchu i mały zasób słownictwa, uniemożliwiający mu swobodne wyrażanie się
na dany temat. Braki te nie wykluczają zrobienia w dalszym procesie uczenia się języka niemieckiego.

Ocena „dopuszczająca”
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie, pisanie i mówienie. Ma
braki w zakresie podstawowych wiadomości i w znikomy sposób, najczęściej tylko przy pomocy
nauczyciela,
potrafi
je
zastosować
praktycznie.
Jego
braki
w opanowaniu programowego materiału nie przekreślają u niego możliwości zdobycia podstawowej wiedzy.
Ocena „niedostateczna”
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności praktycznych języka niemieckiego, określonych minimum
programowym dla danej klasy. Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, odpowiedzieć na pytania do tekstu, udzielić informacji na temat zagadnień gramatycznych, wyrazić
myśli w języku niemieckim. Nie zna zasad czytania i pisania. Ma bardzo mały zasób słownictwa. Braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

USZCZEGÓŁOWIONE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocena:
dopuszczający

dostateczny

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

celujący

Rozdział 1. Hallo! Wie geht’s?
– rozpoznać znaczenie – wymienić wybrane
wybranych internacjo- internacjonalizmy
nalizmów

– wymienić kilka niemieckich nazw geograficznych
– podać po polsku dwie
atrakcje turystyczne
Niemiec i wskazać je na
mapie
– witać się i żegnać
z rówieśnikami

– przedstawić się
i podać miejsce zamieszkania

– zadawać pytania
o imię, wiek

– wymienić kilka przymiotników określających osoby
– odmienić poznane
czasowniki regularne
w liczbie pojedynczej
– podać zasady stosowania przeczeń nein
i nicht
– podać znaczenie za-

– poprawnie wyma- – poprawnie zapisać
– wymienić inne niż
wiać poznane interna- poznane internacjonali- wymienione
cjonalizmy
zmy
w podręczniku internacjonalizmy i podać ich
znaczenie
– wskazać wybrane
– wymienić po polsku – podać po polsku pod- – podać po niemiecku
obiekty geograficzne główne miasta, rzeki stawowe informacje
nazwy wielu miast, rzek
na mapie
i góry Niemiec
o Niemczech
i gór niemieckich oraz
wskazać je na mapie
– podać po polsku
– omówić po polsku – podać po niemiecku – podać po niemiecku
kilka atrakcji turykilka atrakcji turypodstawowe informacje podstawowe informacje
stycznych Niemiec
stycznych Niemiec
o dwóch atrakcjach
o kilku atrakcjach turyi wskazać je na mapie
turystycznych Niemiec stycznych Niemiec
– witać się i żegnać
– dobierać formy po- – nawiązać rozmowę – stosować oficjalne,
z osobami dorosłymi witania i pożegnania i zapytać
potoczne i regionalne
stosownie do pory
o samopoczucie
formy powitań
dnia
i pożegnań
– podać swój wiek
– poinformować
– samodzielnie zreda- – samodzielnie zredao swoich zaintereso- gować krótką informa- gować krótką informację
waniach
cję o sobie, wykorzystu- o wybranej osobie, wyjąc poznane wyrażenia korzystując poznane
wyrażenia
– zapytać
– udzielić wywiadu, – opowiedzieć
– opowiedzieć o różnych
o pochodzenie
wcielając się w postać o koleżance, koledze, osobach na podstawie
i zainteresowania
znanej osoby
wykorzystując informa- wysłuchanego tekstu
cje zdobyte podczas
wywiadu
– rozróżnić przymiot- – powiedzieć o sobie, – opisać inną osobę
– zaprezentować obniki określające wy- uwzględniając swój
i wyrazić swoją opinię szernie swojego idola
gląd i charakter
wygląd i cechy charak- na jej temat
teru
– odmienić czasowniki – wstawić czasowniki – stosować poznane
– sprawnie i bezbłędnie
sein i mögen
w odpowiednim miej- czasowniki w zdaniach stosować czasowniki
scu w zdaniu
w wypowiedziach
– stosować przeczenia – stosować przeczenia – stosować przeczenia – bezbłędnie stosować
nein i nicht w znanych nein i nicht w nowych nein i nicht
przeczenia nein i nicht
strukturach
kontekstach
w sytuacjach komunika- w sytuacjach komunikacyjnych
cyjnych
– podać zasadę two- – wstawiać zaimki
– poprawnie stosować – sprawnie i bezbłędnie

Ocena:
dopuszczający

imków pytajnych wie,
wer, wo, woher, was

dostateczny

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

rzenia pytań przez
inwersję

pytajne
pytania w sytuacjach
w odpowiednim miej- komunikacyjnych
scu w zdaniu i tworzyć
pytania przez inwersję
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany ze słuchu lub czytany
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trud- sporadycznym użyz minimalnym użyciem
ności, korzystając
ności z minimalną
ciem słownika lub
słownika
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
– stosować zasady
– stosować zasady pomowy i pisowni
wymowy i pisowni
wymowy i pisowni
prawnej wymowy
w poznanym słownic- z nielicznymi uchybie- z nielicznymi uchybie- i pisowni
twie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami, które nie zakłóniami
zakłócać komunikację cają komunikacji

celujący

stosować pytania
w sytuacjach komunikacyjnych
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany bez
użycia słownika

– bezbłędnie stosować
zasady poprawnej wymowy i pisowni

Rozdział 2. Familie und Verwandte
– nazwać członków naj- – opisać powiązania
bliższej rodziny
rodzinne

– opowiedzieć
o swojej rodzinie

– podać kilka cech do- – krótko opisać wygląd – dokładnie opisać
tyczących wyglądu
osoby z najbliższego wygląd osoby
członków rodziny
otoczenia
z najbliższego otoczenia
– wymienić zawody
– tworzyć żeńskie od- – podać nazwy zawoczłonków rodziny
powiedniki zawodów dów na podstawie
opisu czynności typowych dla tych zawodów
– podać i zapisać li– policzyć do 100
– zapisać usłyszany
czebniki od 1 do 12
liczebnik od 1 do 100

– wymienić nazwy kilku
zwierzątek domowych

– przekazać po polsku
główne treści przeczytanego ogłoszenia
i odpowiedzi na nie
– wymienić zaimki osobowe i podać ich znaczenie
– podać końcówki czasowników w 1. i 3. osobie liczby mnogiej

– opowiedzieć
– opowiedzieć o rodzinie
o rodzinie na podstawie na podstawie np. tekstu,
uzyskanych informacji zdjęć, wywiadu
– opisać osoby na zdję- – wyrazić opinię na teciach, rysunkach
mat czyjegoś wyglądu

– poinformować
o czynnościach typowych dla poznanych
zawodów

– opowiadać wyczerpująco o różnych zawodach

– stosować słownictwo – sprawnie posługiwać
związane z działaniami się liczebnikami
matematycznymi
w sytuacjach komunikacyjnych
– opowiedzieć
– opowiedzieć
– uzyskać informacje na – wyrazić opinię na teo zwierzątku domo- o swoim zwierzątku temat zwierzątka kole- mat różnych zwierzątek
wym na podstawie
żanki / kolegi
domowych
tekstu
i opowiedzieć o nim
– poinformować krót- – opowiedzieć
– napisać odpowiedź na – napisać list, w którym
ko o rodzinie Tiny na o rodzinie Tiny na
list zgodnie z podanymi informuje wyczerpująco
podstawie tekstu
podstawie tekstu
wskazówkami
o rodzinie koleżanki /
kolegi i jej / jego zwierzętach
– dopasować zaimek – stosować zaimki
– stosować zaimki oso- – sprawnie i bezbłędnie
osobowy do podanego osobowe w zdaniach bowe w wypowiedziach stosować zaimki osoborzeczownika
we w wypowiedziach
– podać formy 1. i 3. – stosować czasowniki – stosować poznane
– sprawnie i bezbłędnie
osoby liczby mnogiej w odpowiedniej for- czasowniki w liczbie
stosować czasowniki
poznanych czasowni- mie w zdaniu
mnogiej w zdaniach
w wypowiedziach
ków

Ocena:
dopuszczający

– połączyć zaimek
dzierżawczy
z odpowiednim zaimkiem osobowym

dostateczny

dobry
Uczeń potrafi:

– podać zasady stosowania zaimków dzierżawczych zależnie od
rodzaju rzeczownika

– zastąpić rodzajnik
rzeczownika podanym
zaimkiem dzierżawczym w odpowiedniej
formie
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany ze
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trud- sporadycznym użyności, korzystając
ności z minimalną
ciem słownika lub
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
– stosować zasady
mowy i pisowni
wymowy i pisowni
wymowy i pisowni
w poznanym słownic- z nielicznymi uchybie- z nielicznymi uchybietwie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami, które nie zakłóniami
zakłócać komunikację cają komunikacji

bardzo dobry

– stosować zaimki
dzierżawcze
w wypowiedziach

celujący

– sprawnie i bezbłędnie
stosować zaimki dzierżawcze
w wypowiedziach

– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze słusłuchu lub czytany
chu lub czytany bez użyz minimalnym użyciem cia słownika
słownika

– stosować zasady po- – bezbłędnie stosować
prawnej wymowy
zasady poprawnej wyi pisowni
mowy i pisowni

Rozdział 3. Schule
– nazwać kilka przedmiotów, które ma
w szkole

– poinformować
o swoim planie lekcji
w poszczególnych
dniach
– dopasować czynności – nazwać podstawowe – poinformować
do przedmiotów
czynności związane
o tym, co robi na pow szkole
z niektórymi przedszczególnych lekcjach
miotami szkolnymi
– poinformować
o swoim ulubionym
przedmiocie

– nazwać różne
przedmioty szkolne

– poinformować
o swoim stosunku do
niektórych przedmiotów

– poinformować, jaką – wymienić swoje
ma ocenę z j. niemiec- oceny
kiego
z poszczególnych
przedmiotów

– nazwać podstawowe – nazwać różne przyprzybory szkolne
bory szkolne
i podstawowe kolory
– dopasować rodzajniki – podać zasady stosonieokreślone do rodzaju wania rodzajników
rzeczownika
nieokreślonych
– odmieniać rzeczowni- – rozróżnić formy rzeki z rodzajnikiem nie- czownika
określonym
w mianowniku

– opowiedzieć o planie – opowiedzieć o swoim
lekcji na podstawie uzy- wymarzonym planie
skanych informacji
lekcji

– opowiedzieć o tym, co – wyrazić opinię
robi na lekcjach
o poszczególnych
przedmiotach
i czynnościach z nimi
związanych
– krótko wyrazić opi- – mówić o szkole, kla- – wyczerpująco opowienię na temat szkoły, sie, przedmiotach
dzieć o szkole, klasie,
klasy, lubianych
lekcjach
i nielubianych przedmiotów
– porównać skalę ocen – przekazać informacje – poprowadzić
w Polsce i w Niemdotyczące świadectwa z koleżanką / kolegą
czech
szkolnego przedstawio- rozmowę na temat
nego w podręczniku
ostatniego świadectwa
szkolnego i opowiedzieć
o tym
– opisać przybory
– poinformować, jakie – opisać wyposażenie
szkolne
przybory ma w plecaku plecaka idealnego
i jakiego są koloru
ucznia
– wstawić odpowiedni – stosować rodzajniki – sprawnie i bezbłędnie
rodzajnik przed rzenieokreślone
stosować rodzajniki nieczownikiem w zdaniu w wypowiedziach
określone
w wypowiedziach
– wstawić rodzajnik – stosować
– sprawnie i bezbłędnie
nieokreślony
w wypowiedziach rze- stosować
w odpowiednim przy- czowniki z rodzajnikiem w wypowiedziach rze-

Ocena:
dopuszczający

dostateczny

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

celujący

i bierniku w zdaniach padku przed rzeczow- nieokreślonym
nik
w bierniku
– podać zasady stosowania przeczenia kein

– odmieniać rzeczow- – wstawić w zdaniu
niki z przeczeniem
przeczenie kein
kein
w odpowiedniej formie
– wymienić zasady two- – stosować odpo– tworzyć zdania, storzenia zdań o szyku
wiedni szyk w zdaniu sując odpowiednio
prostym i przestawnym
szyk prosty lub przestawny
– wymienić zasady two- – tworzyć rzeczowniki – stosować znane rzerzenia rzeczowników złożone
czowniki złożone
złożonych

czowniki z rodzajnikiem
nieokreślonym
w bierniku
– poprawnie stosować – bezbłędnie stosować
przeczenia kein i nicht przeczenia kein i nicht
w zdaniach
w wypowiedziach
– poprawnie stosować
zdania o szyku prostym
i przestawnym
w wypowiedziach
– poprawnie tworzyć
nowe rzeczowniki złożone

– sprawnie i bezbłędnie
stosować zdania o szyku
prostym i przestawnym
w wypowiedziach
– sprawnie i bezbłędnie
tworzyć i stosować rzeczowniki złożone
w wypowiedziach
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany ze słuchu lub czytany
słuchu lub czytany bez
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trud- sporadycznym użyz minimalnym użyciem użycia słownika
ności, korzystając
ności z minimalną
ciem słownika lub
słownika
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
– stosować zasady
– stosować zasady po- – bezbłędnie stosować
mowy i pisowni
wymowy i pisowni
wymowy i pisowni
prawnej wymowy
zasady poprawnej wyw poznanym słownic- z nielicznymi uchybie- z nielicznymi uchybie- i pisowni
mowy i pisowni
twie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami, które nie zakłóniami
zakłócać komunikację cają komunikacji

Rozdział 4. Hobby und Freizeit
– powiedzieć, jakie ma – poinformować, co – opowiedzieć na pod- – porozmawiać
– opowiedzieć, jak możhobby i co robi
w wolnym czasie robi stawie tekstu
z koleżanką / kolegą na na ciekawie
w wolnym czasie
chętnie i jak często
o zainteresowaniach temat czasu wolnego i niestandardowo spęinnych osób
i skomentować tę roz- dzać czas wolny
mowę
– nazwać niektóre
– przekazać na pod- – na podstawie tekstu – przeprowadzić wy– opowiedzieć
przedmioty na ilustracji stawie tekstu najważ- powiedzieć o formach wiad z koleżanką / kole- o formach spędzania
przedstawiającej impre- niejsze informacje
spędzania wolnego
gą z ławki na temat
wolnego czasu przez
zę w ogrodzie
o imprezie w ogrodzie czasu, podając ich
spędzania wolnego cza- koleżankę / kolegę, wyczęstotliwość
su
korzystując informacje
zdobyte podczas wywiadu
– poinformować, dokąd – zaproponować
– umówić się na
– opowiedzieć o wyjściu – zaproponować różne
wychodzi z przyjaciółmi, wspólne wyjście, in- wspólne wyjście, usta- z przyjaciółmi
sposoby spędzania czasu
np. w weekend
formując o celu
lając dogodny termin
poza domem i uzasadnić
te wybory
– nazwać niektóre
– ogólnie poinformo- – szczegółowo poin- – opowiedzieć, jak
– wyrazić opinię na teczynności wykonywane wać
formować
przygotowuje się jego mat różnych potraw
podczas przygotowy- o przygotowywaniu o przygotowywaniu ulubioną potrawę
i przepisów na nie
wania posiłku
potrawy na podstawie potrawy na podstawie
tekstu
tekstu

Ocena:
dopuszczający

dostateczny

– podać podstawowe
słownictwo związane
z komputerem
i internetem

– poinformować na
podstawie tekstu
o głównych czynnościach wykonywanych
podczas pracy
z komputerem
– podać przykłady cza- – odmienić poznane
sowników nieregular- czasowniki nieregularnych
ne

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

celujący

– poinformować
– opowiedzieć, do cze- – wyrazić opinię na teo tym, czy i jak korzy- go wykorzystuje inter- mat zalet i wad korzysta z internetu
net
stania z internetu

– wstawić czasowniki
nieregularne w odpowiedniej formie
w zdanie

– podać przykłady cza- – odmienić poznane – wstawić czasowniki
sowników rozdzielnie czasowniki rozdzielnie rozdzielnie złożone
złożonych
złożone
w odpowiedniej formie w zdanie
– odmieniać rzeczowni- – podać zasady stosoki z rodzajnikiem okre- wania rodzajników
ślonym (mianownik,
określonych
biernik)

– wstawić rodzajnik
określony
w odpowiednim przypadku przed rzeczownik

– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trudności, korzystając
ności z minimalną
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
mowy i pisowni
wymowy i pisowni
w poznanym słownic- z nielicznymi uchybietwie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami
zakłócać komunikację

– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany ze
sporadycznym użyciem słownika lub
pomocą nauczyciela

– stosować poznane
– sprawnie i bezbłędnie
czasowniki nieregularne stosować czasowniki
w liczbie pojedynczej nieregularne
i mnogiej w zdaniach w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– stosować poznane
– sprawnie i bezbłędnie
czasowniki rozdzielnie stosować czasowniki
złożone w liczbie poje- rozdzielnie złożone
dynczej i mnogiej
w wypowiedziach ustw zdaniach
nych i pisemnych
– stosować rodzajniki – sprawnie i bezbłędnie
określone w bierniku stosować rzeczowniki
w wypowiedziach
z rodzajnikiem określonym w bierniku
w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany bez
z minimalnym użyciem użycia słownika
słownika

– stosować zasady
– stosować zasady po- – bezbłędnie stosować
wymowy i pisowni
prawnej wymowy
zasady poprawnej wyz nielicznymi uchybie- i pisowni
mowy i pisowni
niami, które nie zakłócają komunikacji

Rozdział 5. Rund um die Uhr
– podać pełną godzinę – podać aktualną go- – podać aktualną godzinę
dzinę w dwóch wariantach: formalnym i
nieformalnym

– poprowadzić rozmowę, w której pyta
o aktualną godzinę lub
udziela odpowiedzi na
to pytanie

– zapytać o godzinę, np. – podać czas trwania, – podać czas trwania,
rozpoczęcia programu np. filmu czy progra- np. filmu czy progratelewizyjnego
mu telewizyjnego
mu telewizyjnego
w dwóch wariantach

– poprowadzić rozmowę, w której pyta
o porę rozpoczęcia
i czas trwania jakiegoś
wydarzenia lub udziela
odpowiedzi na to pytanie

– swobodnie
i poprawnie poprowadzić rozmowę, w której
pyta o aktualną godzinę
lub udziela odpowiedzi
na to pytanie
– swobodnie
i poprawnie poprowadzić rozmowę, w której
pyta o porę rozpoczęcia
i czas trwania jakiegoś
wydarzenia lub udziela
odpowiedzi na to pytanie

Ocena:
dopuszczający

dostateczny

– podać na podstawie
materiału leksykalnego
godzinę wykonania
określonej czynności
przez dane osoby

– powiedzieć na podstawie materiału leksykalnego
i wizualnego, jakie
czynności wykonują
dane osoby
o określonej godzinie
– nazwać porę dnia
– powiedzieć, jakie
czynności wykonuje
zwykle o danej porze
dnia
– podać przykłady cza- – odmienić poznane
sowników zwrotnych czasowniki zwrotne

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

celujący

– na podstawie mate- – opowiedzieć o swoim – opowiedzieć
riału leksykalnego opi- przebiegu dnia i zapytać o przebiegu swojego
sać przebieg dnia da- rozmówcę o porę wy- dnia i uzasadnić, dlaczenych osób
konywania przez niego go wykonuje dane czynokreślonych czynności ności o określonej porze

– napisać krótką wypowiedź o tym, co
zwykle robi
w poniedziałek
– wstawić czasowniki
zwrotne
w odpowiedniej formie w zdanie

– napisać samodzielnie
wypowiedź o tym, co
zwykle robi
w poniedziałek
– stosować poznane
czasowniki zwrotne
w liczbie pojedynczej
i mnogiej w zdaniach

– samodzielnie przygotować prezentację
o przebiegu dnia jakiejś
znanej osoby
– sprawnie i bezbłędnie
stosować czasowniki
zwrotne
w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany ze słuchu lub czytany
słuchu lub czytany bez
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trud- sporadycznym użyz minimalnym użyciem użycia słownika
ności, korzystając
ności z minimalną
ciem słownika lub
słownika
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
– stosować zasady
– stosować zasady po- – bezbłędnie stosować
mowy i pisowni
wymowy i pisowni
wymowy i pisowni
prawnej wymowy
zasady poprawnej wyw poznanym słownic- z nielicznymi uchybie- z nielicznymi uchybie- i pisowni
mowy i pisowni
twie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami, które nie zakłóniami
zakłócać komunikację cają komunikacji

Rozdział 6. Essen und Trinken
– nazwać niektóre arty- – powiedzieć, co je
kuły spożywcze
i pije na śniadanie

– powiedzieć, co jada
najczęściej na obiad
i kolację
– powiedzieć, że jest
– poinformować, ile – poinformować, co
głodny bądź spragniony kosztują dania z karty zamawia z karty dań
lub że nie jest
dań
i ile to kosztuje
– nazwać lokale gastro- – poinformować, co – zamówić coś
nomiczne
się zwykle jada
w lokalu gastronow poszczególnych lo- micznym
kalach gastronomicznych
– nazwać niektóre
– poprosić kogoś
– udzielić informacji
przedmioty potrzebne o nakrycie do stołu
o swoich przyzwyczado nakrycia stołu
jeniach żywieniowych

– powiedzieć, co lubi,
a czego nie lubi jeść
i dlaczego
– poinformować, co
zwykle kupuje
w szkolnej kafeterii
– powiedzieć, co i jak
często jada na mieście

– na podstawie przeprowadzonej w klasie
ankiety powiedzieć, co,
jak często i o jakiej porze najchętniej jadają
koleżanki i koledzy
– podać znaczenie spój- – stosować odpo– tworzyć zdania ze – poprawnie stosować
nika denn
wiedni szyk w zdaniu spójnikiem denn, sto- zdania ze spójnikiem
ze spójnikiem denn
sując odpowiedni szyk denn w wypowiedziach

– powiedzieć o swojej
ulubionej potrawie, opisując ją szczegółowo
– zaproponować koleżance / koledze wspólny
posiłek
– opowiedzieć szczegółowo o ulubionym lokalu
gastronomicznym

– opowiedzieć szczegółowo o zwyczajach żywieniowych
w wybranych krajach

– sprawnie i bezbłędnie
stosować zdania ze
spójnikiem denn

Ocena:
dopuszczający

dostateczny

dobry
Uczeń potrafi:

bardzo dobry

ustnych i pisemnych
– podać zasadę tworze- – tworzyć tryb rozkania trybu rozkazującego zujący dla 2. osoby
dla 2. osoby w liczbie w liczbie pojedynczej
pojedynczej i mnogiej i mnogiej oraz dla 3.
oraz dla 3. osoby
osoby w liczbie mnow liczbie mnogiej (for- giej (forma grzecznoma grzecznościowa)
ściowa) od znanych
czasowników
– zrozumieć tekst ze
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany
słuchu lub czytany
o niskim stopniu trud- o niskim stopniu trudności, korzystając
ności z minimalną
z pomocy nauczyciela pomocą nauczyciela
lub kolegów
– stosować zasady wy- – stosować zasady
mowy i pisowni
wymowy i pisowni
w poznanym słownic- z nielicznymi uchybietwie z licznymi uchybie- niami, które mogą
niami
zakłócać komunikację

– stosować tryb rozka- – stosować tryb rozkazujący dla 2. osoby
zujący dla 2. osoby
w liczbie pojedynczej w liczbie pojedynczej
i mnogiej oraz dla 3. i mnogiej oraz dla 3.
osoby w liczbie mno- osoby w liczbie mnogiej
giej (forma grzeczno- (forma grzecznościowa)
ściowa) w zdaniach
w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– zrozumieć tekst ze – zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany ze słuchu lub czytany
sporadycznym użyz minimalnym użyciem
ciem słownika lub
słownika
pomocą nauczyciela

celujący

w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– bezbłędnie stosować
tryb rozkazujący dla 2.
osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz dla 3.
osoby w liczbie mnogiej
(forma grzecznościowa)
w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– zrozumieć tekst ze
słuchu lub czytany bez
użycia słownika

– stosować zasady
– stosować zasady po- – bezbłędnie stosować
wymowy i pisowni
prawnej wymowy
zasady poprawnej wyz nielicznymi uchybie- i pisowni
mowy i pisowni
niami, które nie zakłócają komunikacji

