
 

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla 

klasy 3 gimnazjum 

 
ORGANIZACJA PRACY NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Nauczanie języka niemieckiego odbywa się na podstawie programu nauczania 

zatwierdzonego do realizacji w gimnazjum autorstwa Anny Potapowicz  

 

Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu 

o zakresie wymagań z języka niemieckiego na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach 

oceniania z przedmiotu. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

a) obowiązkowe: 

- bieżąca kontrola wykonywanych zadań, odpowiedź ustna, aktywność na lekcji 

- kartkówki 

- zadania domowe 

- sprawdziany pisemne 

 

b) nieobowiązkowe: 

- praca twórcza indywidualna i zespołowa w formie prezentacji multimedialnej, wykonanie 

gazetek, plansz, tabel, pomocy naukowych 

- aktywny udział w zajęciach dodatkowych 

- udział w konkursach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych 

 

3. Częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów: 

- odpowiedź ustna – min. jedna ocena w półroczu 

- kartkówki – ilość nie jest określona, wynika z bieżącej pracy uczniów 

- zadania domowe – na bieżąco 

- pisemny sprawdzian –trzy w półroczu, w klasach z jedną godziną języka niemieckiego jeden 

lub  dwa w półroczu 

 

4. Sprawdzaniu podlegają wiedza i umiejętności z zakresu: 

- sprawność rozumienia ze słuchu 

- sprawność czytania ze zrozumieniem 

- sprawność mówienia 

- sprawność pisania 

- gramatyka i słownictwo 

Przedmiotem oceniania ucznia w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia, jego 

umiejętności, wkład pracy, aktywność. 

 

5. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno przerobionym rozdziale sprawdzian. Uczeń 

przygotowuje się do sprawdzianu rozwiązując ćwiczenia powtórzeniowe. 

 

6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych oraz ich dokładny termin zostanie podany 

przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. 



 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 

poprawionych prac, w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem. 

Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna. Chęć poprawy należy wcześniej zgłosić 

nauczycielowi. Ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana obok poprzedniej (waga 1) 

 

8. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany w ciągu dwóch 

tygodni. 

 

9. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty są przeliczane 

na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 

 

Sprawdziany pisemne i kartkówki : 

celujący (6)           –   100%  

bardzo dobry (5)   –    99% - 85%  

dobry (4)               –    84% - 75% 

dostateczny (3)      –    74%- 50% 

dopuszczający(2)   –   49% - 31% 

niedostateczny (1)  –   poniżej 30%  

 

 

10. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu. W przypadku dłuższej nieobecności 

ucznia, trwającej co najmniej dwa tygodnie, uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w 

ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Termin sprawdzianu ustalany jest przez 

nauczyciela w porozumieniu z uczniem. 

 

11. W przypadku absencji na pojedynczej lekcji lub 1-2 dniowej, w trakcie której przypada 

planowany termin pisania sprawdzianu, uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w 

pierwszym dniu obecności na lekcji języka niemieckiego po planowanym sprawdzianie. 

 

12. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin 

zaliczenia uczeń ustala z nauczycielem. 

 

13.  Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany w ciągu dwóch 

tygodni. 

 

14. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 

form aktywności. 

 

15. Kartkówki i ustne odpowiedzi uczniów obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy 

ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje) przeprowadzane są na bieżąco i poprzedzone 

wcześniejszą zapowiedzią. 

 

16. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika + zeszytu ćwiczeń 

uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

 

17. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest 

zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły.  

 



18. Uczeń nieprzygotowany do lekcji otrzymuje minus. Każdy uczeń może dwa razy w 

semestrze zwolnić się z odpowiedzi bez zadnych konsekwencji. Minus otrzymuje uczeń także 

za brak zadania domowego, brak zeszytu i książki (pięć daje ocenę niedostateczną)  

 

19. Za znacznie wykazywaną aktywność na lekcji, odrobioną pracę domową i podejmowanie 

się zadań dodatkowych uczeń może otrzymać plus. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą. W 

przypadku uczniów, którzy mają jedna godzinę języka niemieckiego w tygodniu wystarczą 

trzy plusy. 

 

20. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach językowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu. 

 

21. O ocenie śródrocznej i końcowo rocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych, 

uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie 

się uczniów z wykonywania zadawanych prac. Ocena roczna uwzględnia również ocenę z 

pierwszego półrocza. 

 

22. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność 

językową: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania. Będą one 

sprawdzane za pomocą następujących form: 

- odpowiedź ustna (skala ocen 1-6) 

- zadania domowe (skala ocen 1-6) 

- kartkówka z bieżącego materiału (skala ocen 1-5) 

- sprawdziany z poszczególnych rozdziałów tematycznych  (skala ocen 1-6) 

 

23. Na ocenę końcową ma również wpływ postawa ucznia na lekcji: sumienność, 

pracowitość, punktualność, umiejętność pracy w grupie oraz podejmowanie zadań 

dodatkowych. 

 

 

24. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować każdego ucznia oraz jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie końcowej na miesiąc przed planowana radą 

klasyfikacyjną. 

 

25. Poprawa przewidywanej oceny klasyfikacyjnej obejmuje materiał leksykalno-

gramatyczny z całego półrocza, a oceny rocznej materiał z całego roku szkolnego i ma formę 

45-90 minutowego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian ten odbywa się w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem wystawienia 

oceny śródrocznej lub rocznej. 

 

26. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie ze statutem 

szkoły. Na semestr otrzyma ocenę pozytywną, gdy opanuje minimum programowe. 

 

27. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń ma 

obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi na początku lekcji. 

 

28. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 

 

29. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia lub 

rodzica/opiekuna prawnego. 



 

30. Oceny są notowane w dzienniku elektronicznym. Oceny ze sprawdzianu maja wagę 3, z 

kartkówek waga 2, pozostałe waga 1. Nauczyciel może w przypadku jakiegoś szczególnie 

trudnego zadania podnieść wagę ocen ( nie dotyczy sprawdzianu i kartkówki).  

 

31. Nauczyciel dostosowuje formy i wymagania uczniom z opiniami o zaburzeniu funkcji 

słuchowo-językowych lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii 

zawartych w orzeczeniach. 

   

Uczniowie, którzy zgodnie orzeczeniem PPP mają obniżone wymagania z języka 

niemieckiego lub stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są 

indywidualnie:  

 1 .Piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości;  

2.Uuczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje 

się jednak obniżone progi procentowe na poszczególne oceny.  

3.Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia zeszytu przedmiotowego z czytelnymi 

notatkami. Mają więcej czasu na dokładne przepisanie słówek z tablicy.   

4 Uczniowie mają wyznaczoną przez nauczyciela mniejszą ilość słówek do opanowania. 

Przygotowują się do każdych zajęć(opanowanie słownictwa na miarę swoich możliwości).  

Przy ocenie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu zwraca się szczególną uwagę na 

jego wysiłek włożony w opanowanie języka.  

 

 

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 

1.  Sprawność czytania ze zrozumieniem, polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu 

oraz zawartych w nim informacji szczegółowych, jest sprawdzana za pomocą 

następujących technik: 

 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą); 

 zadania typu prawda / fałsz; 

 odpowiedzi na pytania do tekstu, 

 przyporządkowanie tekstów do odpowiednich osób; 

 ustalanie kolejności fragmentów tekstu; 

 dopasowanie tekstów do rysunków / ilustracji; 

 dopasowanie tytułów do tekstu / do poszczególnych części tekstu; 

 uzupełnianie tekstu z lukami; 

 uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu; 



 określenie rodzaju tekstu; 

 przyporządkowywanie wyrazów do poszczególnych kategorii tematycznych; 

 podkreślanie w tekście pożądanych informacji; 

 podawanie numerów wersów tekstu, w których znajdują się pożądane informacje; 

 łączenie fragmentów tekstu; 

 wyszukiwanie antonimów; 

 wybieranie, która z propozycji pasuje / nie pasuje do podanego słowa; 

 oddzielanie w wężu literowym poszczególnych słów; 

 wyszukiwanie słów w diagramie literowym; 

 uzupełnianie brakujących liter w danym wyrazie; 

 układanie zdań z podanego słownictwa; 

 opowiadanie po polsku treści przeczytanego tekstu. 

 

 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem 

 

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. 

 

Ocena celująca:  

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry,  

 bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe i nawet jeśli 

występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze 

zrozumieniem tekstów w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania 

wniosków przyczynowo-skutkowych. 

 

Ocena bardzo dobra:  

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, pocztówka, 

ogłoszenie, wywiad, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna); 

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i 

informacyjnych; 

 swobodnie rozumie ogólny sens czytanych tekstów. 

 

Ocena dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 



 rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i informacyjnych(list, e-mail, 

pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna); 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i 

informacyjnych; 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości czytanych tekstów. 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i informacyjnych (list, e-mail, 

pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna); 

 znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i 

informacyjnych; 

 rozumie ogólny sens dużej części czytanych tekstów. 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, pocztówka, 

ogłoszenie, wywiad, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna); 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i 

informacyjnym; 

 rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części czytanych tekstów. 

 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

– rozumie bardzo nieliczne proste teksty użytkowe i informacyjne (list, e-mail, pocztówka, 

ogłoszenie, wywiad, zapiski z pamiętnika, oferta turystyczna); 

– sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście 

użytkowym i informacyjnym; 

– z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych czytanych tekstów. 

 

UWAGA!  

 

Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkukrotnego przeczytania tekstu. 

 

 

2.  Sprawność rozumienia ze słuchu polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności 

rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w 

którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji.  

 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 



 zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą), 

 zadania typu prawda / fałsz, 

 uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji, 

 łączenie informacji w oparciu o wysłuchany tekst, 

 odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście, 

 przyporządkowanie obrazków do wysłuchanego tekstu, 

 ustalenie kolejności fragmentów tekstu, 

 streszczanie w języku polskim treści wysłuchanego tekstu, 

 streszczanie w języku niemieckim treści wysłuchanego tekstu. 

 

 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu 

 

Ocena celująca:  

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 

 bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne oraz, nawet jeśli 

występują w nich nowe struktury gramatyczne lub nieznane słownictwo, radzi sobie ze 

zrozumieniem wypowiedzi w oparciu o kontekst sytuacyjny i umiejętność wysnuwania 

wniosków przyczynowo-skutkowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne 

osoby w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych 

również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję rozmówcy w różnych 

warunkach odbioru; 

 sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 

 w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo 

na nie reaguje. 

 

Ocena dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez 

różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur 



gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z 

kontekstu; 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję 

rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez 

różne osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur 

gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z 

kontekstu; 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję 

rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim 

i prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne 

osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur gramatycznych 

również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić z kontekstu; 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencję 

rozmówcy w różnych warunkach odbioru; 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez 

różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur 

gramatycznych również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z 

kontekstu; 

 rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym 

intencję rozmówcy w różnych warunkach odbioru;  



 wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach; 

 rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim. 

UWAGA!  

 

Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego wysłuchania nagrania. 

3. Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. Wynika 

to z faktu, że ogólnym celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu umożliwiającym w 

miarę sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach życia codziennego. 

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji; 

 relacjonowanie wydarzeń; 

 negocjowanie z partnerem dogodnego dla Ciebie rozwiązania danego problemu; 

 opisywanie zdjęcia; 

 odgrywanie ról; 

 wyrażanie przypuszczenia;  

 udzielanie rad; 

 tworzenie dialogów; 

 wyrażanie opinii na dany temat;  

 prezentacja pracy projektowej na forum klasy; 

 streszczanie przeczytanego tekstu; 

 opowiadanie (swoim miejscu zamieszkania, sposobach spędzania wakacji i ferii 

zimowych, planach na nadchodzący weekend, historii detektywistycznej, różnych 

formach aktywności fizycznej, nastrojach,  zdrowym trybie życia); 

 

Kryteria oceny sprawności mówienia 

 

Ocena celująca 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 

– tworzy wypowiedzi wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach (np. wyjątkowe 

bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, biegła 

znajomość struktur gramatycznych). 

 

Ocena bardzo dobra 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 



 tworzy wypowiedź, która zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na 

przekazanie wszystkich wymaganych informacji; 

 samodzielnie tworzy płynną wypowiedź; 

 w zakresie poprawności gramatycznej tworzy wypowiedź zawierającą sporadyczne błędy, 

które nie zakłócają w żaden sposób komunikacji; 

 pod względem fonetycznym tworzy wypowiedź całkowicie poprawną, bez błędów w 

wymowie i intonacji; 

 współtworzy niczym nie zakłóconą komunikację. 

 

Ocena dobra 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur 

językowych, zawierającą wyrażenia odpowiednie do przekazania większości 

wymaganych informacji;  

– tworzy płynną wypowiedź przy pewnej pomocy nauczyciela; 

– tworzy wypowiedź zawierającą nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter 

pomyłek i nie występują systematycznie; 

– tworzy wypowiedź w dużej mierze poprawną fonetycznie i intonacyjnie, zawierającą 

nieliczne usterki; 

– współtworzy komunikację z drobnymi usterkami. 

 

Ocena dostateczna 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur 

językowych oraz niektóre, odpowiednie wyrażenia pozwalające na przekazanie 

zasadniczej części wymaganych informacji; 

– tworzy wypowiedź płynną w znacznej części, poszerzenie jej wymaga pomocy 

nauczyciela; 

– tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne o charakterze przeoczeń, świadczące o 

niepełnym opanowaniu niektórych struktur;  

– tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym pomimo błędów w wymowie 

niektórych wyrazów i w intonacji; 

– pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi współtworzy 

komunikację w podstawowym zakresie. 

 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź zawierającą ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe 

pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji;  

– tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy 

nauczyciela; 

– tworzy wypowiedź zawierającą błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość 

niektórych struktur; 



– tworzy wypowiedź zrozumiałą pod względem fonetycznym w ograniczonym zakresie; 

– współtworzy komunikację w wąskim zakresie. 

 

Ocena niedostateczna 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

– tworzy wypowiedź, którą cechuje bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne 

użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby 

wymaganych informacji; 

– mimo pomocy nauczyciela nie tworzy płynnej wypowiedzi; 

– tworzy wypowiedź zawierającą liczne, rażące błędy gramatyczne różnego typu; 

– tworzy wypowiedź niezrozumiałą pod względem fonetycznym; 

– nie współtworzy komunikacji: pytania nie są zrozumiałe, a odpowiedzi są nie na temat. 

 

4.  Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami. Jest systematycznie 

rozwijana podczas całego procesu nauczania języka i uwzględnia różne formy tekstów 

użytkowych. 

Sprawność pisania jest sprawdzana za pomocą następujących technik: 

 tworzenie wybranych form użytkowych (list, e-mail, pocztówka, zaproszenie); 

 tworzenie swobodnej wypowiedzi pisemnej na zadany temat (miejsce, do którego 

chciałabyś / chciałbyś pojechać w czasie wakacji, spotkanie klasowe, wczorajszy dzień, 

zdrowy styl życia); 

 tworzenie / uzupełnianie dialogu dotyczącego konkretnej sytuacji; 

 opisywanie ilustracji; 

 podpisywanie zdjęć; 

 sporządzanie notatki; 

 udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania; 

 przekształcanie zdań; 

 uzupełnianie zdań, tabeli, krzyżówki; 

 układanie zdań z podanego słownictwa; 

 przygotowywanie prac projektowych (np. ilustrowanej prezentacji, plakatu). 

 

Kryteria oceny sprawności pisania 

Ocena celująca 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– tworzy wypowiedź pisemną spełniającą wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry; 



– tworzy wypowiedzi pisemne, które wyróżniają się w jednym lub kilku zakresach (np. 

wyjątkowe bogactwo leksyki, inwencja stylistyczna, biegła znajomość struktur 

gramatycznych). 

 

Ocena bardzo dobra 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– bezbłędnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– tworzy wypowiedzi pisemne bogate pod względem treści (słownictwo, struktury 

gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne;  

– tworzy wypowiedzi pisemne poprawne językowo, w których sporadycznie występują 

błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w 

pisowni nie zmieniające lub nie zniekształcające znaczenia wyrazu. 

 

Ocena dobra 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– samodzielnie z niewielkimi uchybieniami wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach 

(pisanie odtwórcze); 

– tworzy proste wypowiedzi pisemne, wykorzystując większość poznanych środków 

językowych; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i 

ortograficzne i w nieznacznym stopniu zakłócają zrozumienie treści.  

 

Ocena dostateczna 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– tworzy wypowiedzi pisemne, stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone 

struktury gramatyczne; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które czasami cechują dość liczne usterki ortograficzne i 

gramatyczne oraz niewłaściwy dobór słów, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy 

o niepełnym opanowaniu struktur. 

 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 

– w sposób niepełny realizuje polecenia zawarte w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, 

tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało 

urozmaicone struktury gramatyczne; 

– tworzy wypowiedzi pisemne, które charakteryzują się niewłaściwym doborem słów, 

licznymi usterkami ortograficznymi i gramatycznymi, co w dość znacznym stopniu 

zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur. 

 

Ocena niedostateczna 

W zakresie sprawności pisania uczeń: 



– pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać poleceń 

zawartych w ćwiczeniach (pisanie odtwórcze); 

– z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur 

językowych i gramatycznych z trudem tworzy tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, 

ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości 

przypadków nie na temat; 

– nie opanował umiejętności budowania prostych zdań, popełnia błędy stylistyczne, liczne, 

rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, które w znacznym stopniu 

zakłócają komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur. 

 

Uwagi końcowe: 

W końcowej ocenie uwzględniona zostanie również postawa ucznia na lekcji (sumienność, 

pracowitość, punktualność, umiejętność pracy w grupie) oraz podejmowanie zadań 

dodatkowych. 

 

 

Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysgrafią bądź dysleksją. 

 

Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dysgraficznymi lub dyslektycznymi, 

wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych kryteriów. 

 

Ogólne zasady są następujące: 

 indywidualne traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości; 

 w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych; 

 ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych;  

 umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu; 

 w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu 

zadań pisemnych. 

 

 

 


