
KRYTERIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI 

(w klasie VI ocena nie wchodzi do średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych) 

1. Ocenę  celującą         (materiał  opanowany w 98%-100%) otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  kryteria
oceniania na ocenę bardzo dobrą  i potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce w zakresie
wszystkich sprawności językowych.                                     

2.  Ocenę  bardzo  dobrą   (materiał  opanowany  w   90%  -  100%)  otrzymuje  uczeń,  który
w zakresie poszczególnych sprawności opanował następujące umiejętności:

a) w zakresie gramatyki i słownictwa:
- potrafi budować spójne zdania (poprawnie operuje strukturami prostymi i złożonym),
- stosuje szeroki zakres słownictwa (odpowiedni do zadania),

b) w zakresie słuchania:
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, 
- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela,

c) w zakresie mówienia:
- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość,
- potrafi mówić spójnie bez zawahań (posługuje się poprawnym językiem),
- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,
- można go z łatwością zrozumieć,

d) w zakresie pisania:
- potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo,
- potrafi w spójny sposób zorganizować tekst ( tekst zawiera wszystkie istotne punkty),
-  używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ponadto  uczeń  prowadzi  systematycznie  zeszyt  lekcyjny,  odrabia  zadania  domowe  i  bierze
aktywny udział w lekcji.

3.  Ocenę  dobrą   (materiał  opanowany  w   75%  -  89%)  otrzymuje  uczeń,  który  w  zakresie
poszczególnych sprawności opanował następujące umiejętności:

a) w zakresie gramatyki i słownictwa:
- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych,
- potrafi budować spójne zdania, w większości wypadków spójnie,
- zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa, odpowiedniego do zadania,

b) w zakresie słuchania:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,  



- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela,

c) w zakresie mówienia:
- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość,
-  potrafi  mówić  spójnie  z  lekkim  wahaniem,  (posługuje  się  w  miarę  poprawnym  językiem,
popełniając niekiedy zauważalne błędy),
- potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,

d) w zakresie pisania:
- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo,
- pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, (tekst zawiera wszystkie istotne punkty, choć
niektórym poświęca niewiele miejsca),
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i bierze w miarę
aktywny udział w lekcji.

4. Ocenę  dostateczną   (materiał opanowany w  50% - 79%) otrzymuje uczeń, który w zakresie
poszczególnych sprawności opanował następujące umiejętności:

a) w zakresie gramatyki i słownictwa:
- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi,
- potrafi budować zdania, niekiedy spójne,
- na ogół używa zakresu słownictwa, odpowiedniego do zadania,

b) w zakresie słuchania:
- potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 
- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela,

c) w zakresie mówienia:
- czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość,
- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem,
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów,
- można go zazwyczaj zrozumieć,

d) w zakresie pisania:
- próbuje napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo,
- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, 
- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i stara się brać
udział w lekcji.

5.  Ocenę  dopuszczającą     (materiał  opanowany  w   30% -  49%)   otrzymuje  uczeń,  który  w
zakresie poszczególnych sprawności opanował następujące umiejętności:



a) w zakresie gramatyki i słownictwa:
-  potrafi  poprawnie  operować  niedużą  ilością  struktur  prostych  złożonych(zdania  są  przeważnie
niespójne),
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa, odpowiedniego do zadania,
- czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa,

b) w zakresie słuchania:
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 
- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować przy tym podpowiedzi,

c) w zakresie mówienia:
- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami,
- potrafi  czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem,
- posługuje się czasem poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów,
- rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie,
- można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością,

d) w zakresie pisania:
- próbuje pisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo (tekst bywa spójny, ale brak mu
organizacji),
- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty, 

    - używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i stara się brać
udział w lekcji.

FORMY KONTROLI

Wiedza i umiejętności uczniów są oceniane poprzez: 
a) sprawdziany wiadomości,
b) kartkówki,
c) odpowiedzi ustne,
d) kontrolę zdania domowego,
e) kontrolę czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu,
f) aktywność na lekcji,
g) kontrolę zeszytu lekcyjnego.


