
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
I etap edukacyjny (klasy III) 

I. OCENIANIE

1.Celem oceny jest dostarczenie uczniom i ich rodzicom informacji na temat 
osiągniętych umiejętności i wiadomości. 
Ocena śródroczna jak i roczna w pierwszym etapie edukacyjnym jest oceną  
opisową. 
Przedmiotowy  system  oceniania  z  języka  niemieckiego  opracowano  na  
podstawie: 
-  Programu  nauczania  języka  niemieckiego  dla  klasy  I  –  III  szkoły  
podstawowej.  I  etap  edukacyjny  –  kurs  podstawowy autorstwa  Katarzyny  
Sroki, 
- podręcznika i książki ćwiczeń Hallo Anna. Język niemiecki dla klas I – III  
szkoły podstawowej. 
2.Ocenianie ma na celu: 

 informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 
 pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
 zapobiegać niepowodzeniom, 
 motywować uczniów do dalszej pracy, 
 informować  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  nauczycieli  o  postępach,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
3.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok 
szkolny.  Nauczyciel  na  bieżąco  informuje  uczniów  o  ich  postępach  i  
osiągnięciach edukacyjnych. 

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA
JĘZYKU NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA 

1.Odpowiedź ustna, aktywność, praca na lekcji – na materiał składają się opisy 
obrazków,  słownictwo,  piosenki.  Nauczyciel  zwraca  szczególną  uwagę  na  
wymowę. 
2.Ćwiczenia  kontrolne -  po  zrealizowaniu  rozdziału  nauczyciel  sprawdza  
opanowanie  materiału  przez  ucznia  za  pomocą ćwiczeń kontrolnych,  czyli  
testów lub  odpowiedzi  ustnej.  Stanowią  one  podsumowanie  zrealizowanej  
tematycznie jednostki lekcyjnej. 
3.Zadania domowe - zadania w książce ćwiczeń.
4.Śpiewanie piosenek.
5.Prace dodatkowe np. prace na konkursy języka niemieckiego.
6.Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania.
7.Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę, która go nie satysfakcjonuje, ma prawo 
do jej poprawy.



8.Oceny  są  jawne  zarówno  dla  ucznia,  jak  i  jego  rodziców/prawnych  
opiekunów.
9.Uczniowie  oceniani  są  na  bieżąco,  oceniane  są  prace  jak  również  
zaangażowanie ucznia. Na lekcji języka niemieckiego nauczyciel wykorzystuje
znaczki Theo - za poprawne wykonanie zadań i za dobre zachowanie.
10.Nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni 
psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
11.W stosunku  wszystkich  uczniów posiadających dysfunkcję  zastosowane  
zostaną  zasady  wzmacniania  poczucia  własnej  wartości,  bezpieczeństwa,  
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

III. SFORMUŁOWANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z
JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Ocena celująca  – wiadomości i umiejętności opanowane są na najwyższym
poziomie,  często  wykraczają  poza  podstawę  programową  w  danym  momencie
procesu  kształcenia;  uczennica/uczeń  wykazuje  pełne  zaangażowanie  oraz
oryginalność myślenia i działania.

Ocena  bardzo  dobra  –  wiadomości  i  umiejętności  opanowane  na  bardzo
wysokim  poziomie,  bezbłędnie;  uczennica/uczeń  wykazuje  pełne  zaangażowanie,
staranność i dokładność w wykonywaniu wszystkich zadań.

Ocena dobra  –  wiadomości  i  umiejętności  opanowane  w stopniu  dobrym;
uczennica/uczeń popełnia nieliczne błędy, ale wykazuje zaangażowanie i wysiłek.

Ocena dostateczna – podstawowe wiadomości i umiejętności są opanowane w
stopniu  zadowalającym,  zawierają  błędy;  uczennica/uczeń  nie  wykazuje
dostatecznego  zaangażowania  pomimo  własnych  możliwości  lub  efekty  pracy  są
niskie.

Ocena dostateczna  – wiadomości i umiejętności nie są w pełni opanowane,
zawierają liczne błędy, uczennica/uczeń wykazuje zaangażowanie zgodne z własnymi
możliwościami i wymaga pomocy nauczyciela.

Ocena niedostateczna – podstawowe  wiadomości i umiejętności nie zostały
opanowane,  efekty  pracy  uczennicy/ucznia  –  nawet  z  pomocą  nauczyciela  –  są
bardzo niskie, brak zupełnego zaangażowania i wysiłku.

IV. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE W PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń  posługuje  się  bardzo  podstawowym  zasobem  środków  językowych
dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację
pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach
szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.



Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w
standardowej odmianie języka, a także wyrazy oraz jedno-lub kilkuzdaniowe, bardzo
proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń tworzy – przede wszystkim według wzoru – wypowiedzi w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń reaguje ustnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń  zmienia  formę  przekazu  ustnego  lub  wizualnego  w  zakresie  opisanym  w
wymaganiach szczegółowych.

1.  Uczeń  posługuje  się  bardzo  podstawowym  zasobem  środków  językowych
dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację
pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 
2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
3) moja szkoła; 
4) popularne zawody; 
5) mój dzień, moje zabawy;
6) jedzenie; 
7) zakupy; 
8) mój czas wolny i wakacje; 
9) święta i tradycje, mój kraj;
10) sport; 
11) moje samopoczucie;
12) przyroda wokół mnie; 
13) świat baśni i wyobraźni. 
2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,
w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia; 
2)  rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych
piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
3) znajduje w wypowiedzi określone informacje.
3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno - lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi
pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
1)  rozumie  ogólny  sens  tekstu,  szczególnie  gdy  jest  wspierany  obrazem  lub
dźwiękiem;
2) znajduje w wypowiedzi określone informacje.
4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
1) powtarza wyrazy i proste zdania; 
2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru,  np. nazywa obiekty z
otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
3)  recytuje  wiersze,  rymowanki,  śpiewa piosenki  samodzielnie  lub  w grupie,  np.



podczas miniprzedstawienia teatralnego, odgrywa dialogi;
4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 
5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
1) przepisuje wyrazy i proste zdania;
2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 
3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.
6. W zakresie reagowania uczeń:
1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 
2)  przedstawia  siebie  i  inne  osoby  mówi  np.  jak  się  nazywa,  ile  ma  lat,  skąd
pochodzi, co potrafi robić;
3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi,
przeprasza);
5) wyraża swoje upodobania. 
7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:
1)  nazywa  w  języku  obcym  np.  osoby,  zwierzęta,  przedmioty,  czynności  –z
najbliższego  otoczenia  oraz  przedstawione  w  materiałach  wizualnych  i
audiowizualnych;
2) przekazuje w języku polskim ogólny sens słuchanego tekstu w języku obcym.
8. Uczeń: 
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba
nauczyć się ich języka;
2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym
językiem obcym.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie
pracować nad językiem (np. poprzez oglądanie bajek w języku obcym, korzystanie ze
słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 
11.  Uczeń  korzysta  ze  źródeł  informacji  w  języku  obcym  (np.  ze  słowników
obrazkowych,  książeczek),  również  za  pomocą  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych.

Katarzyna Grzelewska


