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Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego  
w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim 

 
 

I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. 
 
Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego zakłada, że kryteria oceny są 
używane w połączeniu z treściami nauczania oraz odpowiednim poziomem osiągnięć 
(początkowy, kontynuacyjny). PSO uwzględnia ocenianie za takie sprawności językowe jak: 

 gramatykę i słownictwo 
 słuchanie i czytanie 
 mówienie 
 pisanie 

Ocenianie określonych sprawności językowych odbywa się w zakresie treści nauczania 
przeznaczonych do realizacji w danym roku szkolnym,  szczegółowo opisanych w rozkładach 
materiałów. 
Wymagania na poszczególne oceny w zakresie w/ w  sprawności językowych. 
Kategorie: 
 

Gramatyka i słownictwo 
Ocena celująca (6) 
 
 uczeń potrafi poprawnie operować złożonymi strukturami. 
 potrafi budować spójne zdania bez problemów. 
 używa poprawnie słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym. 
 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 
 poszerza wiedzę na zajęciach pozaszkolnych. 
 bierze udział w konkursach językowych. 

 
Ocena bardzo dobra (5) 
 
 potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. 
 potrafi budować spójne zdania. 
 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 
 używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/ abstrakcyjnym. 
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Ocena dobra (4) 
 
 potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. 
 potrafi budować zdania w większości przypadków spójne. 
 na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 
 używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/ abstrakcyjnym. 
 

Ocena dostateczna (3) 
 
 potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. 
 potrafi budować zdania niekiedy spójne. 
 czasami używa zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym. 

 
Ocena dopuszczająca (2) 
 
 potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. 
 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. 
 dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 
 czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

 
Ocena niedostateczna (1) 
 
 nie opanował umiejętności operowania niedużą ilością prostych struktur. 
 niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 
 dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. 
 zasób słownictwa nieadekwatny do zadania. 

 

Słuchanie i czytanie 
 
Ocena celująca (6) 
 potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
  z łatwością wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
 potrafi z łatwością wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 
 poszerza swoją wiedzę i doskonali sprawności czytania i słuchania na zajęciach 

pozaszkolnych. 
 bierze udział w konkursach językowych. 
 czyta literaturę niemieckojęzyczną. 
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Ocena bardzo dobra (5) 
 
 potrafi zrozumieć ogólny  sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
 potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
 potrafi  wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 
 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
 potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 
 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 

 
Ocena dobra (4) 
 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
 potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach. 
 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji  i przekształcić je w formę 

pisemną. 
 potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
 potrafi  rozróżnić dźwięki. 
 potrafi  zrozumieć polecenia nauczyciela. 

 
Ocena dostateczna (3) 
 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 
 potrafi zrozumieć część  kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach. 
 potrafi wydobyć część  potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
 potrafi czasem  rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
 potrafi  rozróżnić większość dźwięków. 
 potrafi  zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

 
Ocena dopuszczająca (2) 
 
 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 
 potrafi zrozumieć kilka  kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
 potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną. 
 potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
 potrafi  rozróżnić niektóre dźwięki. 
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 potrafi  zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy 
lub podpowiedzi. 
 

Ocena niedostateczna (1) 
 
  nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów. 
 rzadko rozumie polecenia nauczyciela i nie  rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego. 
 nie rozróżnia dźwięków. 

 

Mówienie 
 
Ocena celująca (6) 
 
 z powodzeniem przekazuje wiadomość w sposób spójny. 
 posługuje się poprawnym językiem, nie popełnia błędów. 
 dysponuje dużym, czasem wykraczającym poza program  zasobem słownictwa dla 

wyrażania myśli i idei. 
 w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie. 
 bierze udział w konkursach językowych. 
 poszerza swoją wiedzę językową na zajęciach pozaszkolnych. 

 
Ocena bardzo dobra (5) 
 
  potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 
 potrafi mówić spójnie bez zawahań. 
 posługuje się poprawnym językiem , popełniając niewiele błędów. 
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  i idei. 
 umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 
 można go zrozumieć bez trudności. 

 
Ocena dobra (4) 
 
  przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 
 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. 
 posługuje się  w miarę poprawnym językiem , popełniając niekiedy zauważalne błędy. 
 dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  i idei. 
 umie zazwyczaj  w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 
 można go zrozumieć  zazwyczaj bez trudności. 
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Ocena dostateczna (3) 
 
 czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 
 potrafi mówić spójnie ale z wyraźnym wahaniem. 
 posługuje się  częściowo poprawnym językiem , popełniając sporo zauważalnych 

błędów. 
 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  i idei. 
 umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 
 można go zazwyczaj zrozumieć. 

 
Ocena dopuszczająca (2) 
 
 czasem potrafi  przekazać wiadomość, ale z trudnościami. 
 potrafi czasem  mówić spójnie, ale z  częstym wahaniem. 
 posługuje się  czasami poprawnym językiem, popełniając wiele  zauważalnych 

błędów. 
 dysponuje  bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  i idei. 
 rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 
 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z wyraźną trudnością. 

 
Ocena niedostateczna (1) 
 
 nie potrafi  przekazać wiadomości. 
 mówi niespójnie wahając się. 
 popełnia dużo zauważalnych błędów. 
 nie zabiera głosu w rozmowie. 
 nie dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

 

Pisanie 
Ocena celująca (6) 
 
 potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, złożone struktury i słownictwo. 
 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. 
 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 
 pisze teksty o odpowiedniej długości. 
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
  bierze udział w konkursach językowych. 
 poszerza  wiedzę językową na zajęciach pozaszkolnych. 
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Ocena bardzo dobra (5) 
 
 potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 
 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. 
 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 
 pisze teksty o odpowiedniej długości. 
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
Ocena dobra (4) 
 
 potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. 
 potrafi na ogół  w spójny sposób zorganizować tekst. 
 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca 

mało miejsca. 
 pisze teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości. 
 używa przeważnie  prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
 
Ocena dostateczna (3) 
 
 próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 
 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. 
 w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. 
 zdarza mu się pisać teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości. 
 używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
Ocena dopuszczająca (2) 
 
 ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. 
 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. 
 w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. 
 zdarza mu się pisać teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości. 
 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 
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Ocena niedostateczna (1) 
 
 nie potrafi napisać prostego zadania zawierającego proste struktury. 
 brak organizacji tekstu. 
 używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
 
II Zasady PSO języka niemieckiego. 
 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o  Przedmiotowym Systemie 
Oceniania  z języka niemieckiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.  
 
2.Wszelkiego rodzaju prace pisemne np.: testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne 
oraz prace domowe są dla uczniów obowiązkowe. 
 
3. W przypadku gdy  uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił test 
lub sprawdzian, pisze go w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela. 
 
4. Planowana  każda pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być 
zapowiedziana z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 
 
5. Brak lub odpisywanie prac domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie 
zadań  pisemnych, czy też oddawanie do oceny prac nie napisanych przez ucznia 
samodzielnie równa się ocenie niedostatecznej. 
 
6. Uczeń ma prawo do dwóch  w semestrze zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji (klasy I i II), 
jednego nieprzygotowania (klasy III). 
 
 Nieprzygotowanie do zajęć uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją.    
 Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych oraz sprawdzianów. 

 
7. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 
ocenę niedostateczną. 
 
8. Uczeń otrzymuje oceny za: 
 
 odpowiedź ustną , obejmuje  ona 3-5 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela 

zakresu materiału, 
 
 kartkówkę – odpowiedź pisemna z 3-5 ostatnich lekcji (może być niezapowiedziana), 

 
 sprawdzian -  obejmujący ustalony przez nauczyciela zakres materiału, 

 
 pracę klasową obejmującą większy zakres materiału, np. jeden dział (zapowiedziana z  

              co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem); 
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a)  Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni)   
powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły i w formie uzgodnionej z 
nauczycielem. 

b) W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, spowodowanej 
sytuacją losową , uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających 
sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

c)  W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona lub 
usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić 
przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia. 

d)   Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy . 

e) Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu jest podstawą wystawienia 
oceny niedostatecznej. 

 
III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ich częstotliwość. 
 
Ocenie podlegają: 
- testy/ prace klasowe (waga 10) 
- sprawdziany (waga 4) 
- kartkówki (waga 2)  
- odpowiedzi ustne (waga 2) 
- prace domowe w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (waga 2) 
- poprawne czytanie (waga 1) 
- aktywność na lekcji (waga 1) 
 
 
Szczegółowe informacje : 
1. Odpytywanie bieżące , przeważnie na każdej lekcji. 
2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – według uznania nauczyciela. 
3. Testy kontrolne lub prace klasowe sprawdzające: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu 
czytanego, gramatykę, słownictwo oraz pisanie. 
4. Sprawdziany, kartkówki z bieżącego materiału według uznania nauczyciela, np. ze 
słownictwa. 
5. Poprawne czytanie. 
6. Zadania domowe w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń. 
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IV Skale ocen. 
 
 Ocenianie bieżące może odbywać się w oparciu o skalę 1-6. 
 Ocenianie testów, prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek odbywa się za pomocą 

skali: 
 

>25-30%  niedostateczny plus 
>30-35%  dopuszczający minus 
>35-45%  dopuszczający 
>45-50%  dopuszczający plus 
>50-55%  dostateczny minus 
>55-65%  dostateczny 
>65-70%  dostateczny plus 
>70-75%  dobry minus 
>75-85%  dobry 
>85-90%  dobry plus 
>90-95%  bardzo dobry minus 
>95-100%  bardzo dobry  
 
Na ocenę celującą uczniowie otrzymują zadanie dodatkowe. 
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V Kryteria związane z systemem oceniania. 
 
 

Ocena      Zgodność z tematem     Poprawność 
6 Uczeń opanował wiadomości i umiejętności 

znacznie wykraczające poza program 
nauczania, wynikające z indywidualnych 
zainteresowań uczniów, pełnego 
wykorzystania dodatkowych wiadomości. 
Uczeń wykonuje polecenia poprawnie. 

Uczeń opanował wiadomości i 
umiejętności znacznie 
wykraczające poza program 
nauczania, wynikające z 
indywidualnych zainteresowań 
uczniów, pełnego wykorzystania 
dodatkowych wiadomości. Uczeń 
wykonuje polecenia poprawnie. 

5 Uczeń: 
 Uwzględnia wszystkie elementy 

polecenia. 
 Odpowiada wyczerpująco. 
 W pracach pisemnych uwzględnia 

limit słów. 

Uczeń: 
 Buduje spójną 

wypowiedź. 
 Opanował duży zasób 

słownictwa. 
 Wykorzystuje złożone 

struktury. 
 Popełnia sporadycznie i 

drobne błędy. 
4  Uwzględnia wszystkie elementy 

polecenia. 
 Na niektóre elementy polecenia 

odpowiada mniej wyczerpująco. 
 Uwzględnia w pracach pisemnych 

limit słów. 

 Buduje spójną 
wypowiedź. 

 Opanował duży zakres 
słownictwa. 

 Wykorzystuje złożone 
struktury. 

 Popełnia nieliczne błędy. 
3  Wypowiada się wyczerpująco na 

niektóre tematy. 
 W pracach pisemnych nie 

uwzględnia limitu słów.  
 Wykonuje niektóre polecenia. 
 Odpowiada wyczerpująco. 

 Formułuje niezbyt spójną 
wypowiedź. 

 Wykorzystuje proste 
struktury. 

 Popełnia mało błędów. 

2  Wypełnia polecenia częściowo z 
pomocą nauczyciela. 

 W wypowiedzi zawiera znikomą ilość 
informacji. 

 Dysponuje ograniczonym 
zasobem słownictwa i 
struktur. 

 Popełnia bardzo poważne 
błędy zaburzające 
komunikację. 
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1  Prezentuje wypowiedzi nie na temat 
lub nie udziela odpowiedzi. 

 Popełnia bardzo poważne 
błędy uniemożliwiające 
komunikację. 

 

 
 
 

 
 
 

 


