
 

 
 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA W TZIO W SZCZECINIE 
JĘZYK NIEMIECKI 
rok szkolny 2019/2020 

1. Formy sprawdzenia wiadomości w zespole języka niemieckiego: sprawdzian, badanie wyników nauczania, kartkówka, praca pisemna, odpowiedź, 

praca projektu, zadanie na lekcji, praca domowa, aktywność, zadanie na rozumienie tekstu czytanego lub rozumienia ze słuchu, zadania 

wykonywane w czasie wyjazdów, konkursy. Skala ocen: 

0 -35% - niedostateczny                                                          

36 - 49% - dopuszczający                                                        

50 – 69% - dostateczny                                                          

70 – 84% - dobry                                                                     

85 – 99 % - bardzo dobry 

100% - celujący 

2. Oceny mają swoją wagę w zależności od stopnia trudności danego zadania: 

sprawdzian razy 4 

odpowiedź, kartkówka , praca pisemna razy  2                                          

           badanie wyników  nauczania  ( może podwyższyć ocenę końcoworoczną  )                    

 zadanie domowe, aktywność ,zadanie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego razy 1 

3. Stosujemy elementy oceniania kształtującego w postaci zapisu oceny pracy ucznia, jego postępów lub braków i zaleceń do dalszej nauki. 

Sprawdziany, testy i dłuższe wypowiedzi pisemne zawierają komentarz pisemny. Mogą być też skomentowane ustnie. 

Komentarz zawiera następujące informacje: 

 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane 

umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej. 

 

Stosujemy elementy oceniania kształtującego przy sprawdzianach  w postaci zapisu graficznego oceny pracy ucznia, jego postępów lub braków i 



zaleceń do dalszej nauki. 

 potrafisz  ................................... ( opis umiejętności opanowanych bardzo dobrze) 

   poćwicz .................................... (umiejętności wymagające jeszcze utrwalenia) 

  popraw ..................................... ( umiejętności wymagające całkowitej powtórki z terminem poprawy) 

4. W semestrze obowiązują 2 nieprzygotowania ( 2h języka niemieckiego w tygodniu)  oraz 1 nieprzygotowanie ( 1h na tydzień) 

Nieprzygotowanie (NP) to  brak książki, ćwiczeń i zeszytu na lekcji, brak karty pracy, zad. domowego. NP nie obejmuje zapowiedzianych 

wcześniej prac pisemnych (kartkówki, sprawdziany i inne prace terminowe). NP zgłaszamy po wejściu do sali ( zapisujemy na kartce swoje imię i 

nazwisko). 

5. Na zajęciach obowiązuje książka z zeszytem ćwiczeń ( zakupiona w ciągu 2 tygodni ) oraz zeszyt lub segregator z koszulkami i czystymi kartkami. 

6. Ocenę celującą cząstkową można otrzymać za: udział w wymianie polsko- niemieckiej, udział w konkursie języka niemieckiego, udział w Dniach 

Niemieckich, udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, za wykonanie zadań podczas wycieczki do Niemiec, za wykonaną pomoc naukową , za pomoc  

w nauce słabszym uczniom, za dodatkową naukę własną z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji mobilnych, czytanie literatury w języku 

niemieckim, pomoc w zadaniach w ramach wymiany młodzieżowej, lub innych aktywnościach organizowanych przez ZNJN. 

7. Aktywność:     3 plusy – bardzo dobry, 3 minusy – niedostateczny 

8. Poprawie obowiązkowo podlegają tylko sprawdziany z oceną niedostateczną. Na ich  poprawę uczeń ma 2 tygodnie od oddania prac przez 

nauczyciela. Osoby, które z ważnych powodów nie mogły pisać sprawdzianu w wyznaczonym terminie muszą to zrobić w ciągu 2 tygodni od  

powrotu do szkoły po absencji usprawiedliwionej. W razie niezgłoszenia się na sprawdzian we wskazanym terminie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Możesz poprawiać kartkówki i sprawdziany na lepszą ocenę, nie później niż na miesiąc do wystawiania ocen semestralnych. W 

przypadku uczniów, którzy nie zaliczają materiału w terminie, to nauczyciel ostatecznie decyduje o treściach podlegających zaliczeniu. 

9. Brak zadania oznaczone w dzienniku elektronicznym jako bz po 2 tygodniach nauczyciel zamienia na ocenę niedostateczną.    

10. Uczniowie z dysfunkcjami ( dysgrafia, dysortografia i inne) współpracują ściśle z nauczycielem, wykonując zlecone przez nauczyciela dodatkowe 

zadania.  

11. Frekwencja – uczeń z wysoką frekwencją (powyżej 95%) może uzyskać ocenę końcoworoczną wyższą o połowę. 

12.  W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z 

materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.    

 

13. W razie absencji w ciągu semestru powyżej 50% uczeń nie może uzyskać oceny semestralnej wyższej niż dostateczny. 

          Uczeń może ją podwyższyć przystępując do sprawdzianu   frekwencyjnego (wagi 4) z materiału realizowanego w okresie 

          nieobecności ucznia po uzyskaniu oceny wyższej niż dostateczny. Termin i miejsce ustala nauczyciel. 

                                                                                    

14. Na lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych(z wyjątkiem korzystania w odpowiednim momencie  z aplikacji służących 

do nauki języka niemieckiego) oraz wykonywania czynności nie związanych z lekcją). 



15. Uczeń przechowuje ocenione prace (kartkówki, wypowiedzi pisemne itd. z wyjątkiem sprawdzianów) przynajmniej do końca semestru. 

16. Uczeń, który po rozpoczęciu lekcji wychodzi po książki do szafki szkolnej jest zobowiązany do wykonania dodatkowego zadania z przedmiotu na 

ocenę. 

17. Podczas zajęć obowiązuje zakaz picia, jedzenia, żucia gumy itp. (zarządzenie sanepidu) 

18. Szanujemy wypowiedzi innych. 

19. Zostawiamy po sobie  porządek.          

Wymagania na oceny 

OCENA CELUJĄCA   
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

   

Inne kryteria 
 

(leksykalne, gramatyczne,    
 

ortograficzne i fonetyczne)           
 

▸▸  
Uczeń zna wszystkie środki językowe 

▸▸  
Uczeń w pełni rozumie polecenia i wy- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi ustne w za- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne 

▸▸  
Uczeń zawsze aktywnie uczestniczy 

 

zawarte w obowiązującym materiale powiedzi nauczyciela w języku obcym. kresie środków językowych wykracza- w zakresie środków językowych w lekcji. 
 

nauczania. 
▸▸  

Uczeń bez trudu rozumie teksty pisane jących poza obowiązujący materiał wykraczających poza obowiązujący 
▸▸  

Uczeń systematycznie odrabia pracę 
 

▸▸  

Uczeń stosuje wymagane słownictwo i słuchane, również wtedy, gdy zawie- nauczania. materiał nauczania. domową. 
 

i struktury gramatyczne w praktyce rają one środki językowe wykraczające 
▸▸  

Uczeń zawsze reaguje adekwatnie 
▸▸  

Forma i treść wypowiedzi pisemnych 
▸▸  

Uczeń chętnie wykonuje prace dodatko- 
 

językowej. poza obowiązujący materiał naucza- do sytuacji komunikacyjnej. są zgodne z poleceniem. we, np. przygotowuje gazetki ścienne. 
 

▸▸  

Uczeń posiada wiedzę językową nia.  

▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są płynne 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne są spójne 
▸▸  

Uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach 
 

wykraczającą poza obowiązujący 
▸▸  

Uczeń bez trudu identyfikuje główną i swobodne. i logiczne.  pozalekcyjnych, takich jak np. koło języ- 
 

materiał nauczania. myśl przeczytanego/wysłuchanego 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są zgodne 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne są poprawne ka niemieckiego. 
 

  tekstu. z tematem/poleceniem. pod względem gramatycznym, leksy- 
▸▸  

Uczeń chętnie bierze udział i osiąga suk- 
 

  

▸▸  

Uczeń sprawnie wyszukuje określo- 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są spójne kalnym, ortograficznym i interpunk- cesy w konkursach, turniejach, olimpia- 
 

  ne informacje w tekstach czytanych i logiczne. cyjnym.   dach z języka niemieckiego. 
 

  i słuchanych. 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są poprawne 
▸▸  

Pisemne wypowiedzi ucznia cha- 
▸▸  

Uczeń posiada szeroką wiedzę o krajach 
 

  

▸▸  

Uczeń trafnie określa kontekst wysłu- pod względem fonetycznym, grama- rakteryzuje bogaty zasób środków niemieckojęzycznych. 
 

  chanej/przeczytanej wypowiedzi, tzn. tycznym i leksykalnym. leksykalno-gramatycznych. 
▸▸  

Uczeń zna i stosuje strategie językowe. 
 

  jej cel, nadawcę, odbiorcę oraz formę. 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia charaktery-     

▸▸  

Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija 
 

    zuje bogaty zasób środków leksykal-     swoje umiejętności językowe, np. czyta 
 

    no-gramatycznych.     niemieckojęzyczne teksty w Internecie. 
 

            
  

OCENA BARDZO DOBRA   
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

  

Inne kryteria 

 
 

(leksykalne, gramatyczne,    
 



ortograficzne i fonetyczne)            
 

▸▸  
Uczeń zna wszystkie środki językowe 

▸▸  
Uczeń w pełni rozumie polecenia i wy- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi ustne w za- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne 

▸▸  
Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji.  

 

zawarte w obowiązującym materiale powiedzi nauczyciela w języku obcym. kresie środków językowych zawartych w zakresie środków językowych za- 
▸▸  

Uczeń systematycznie odrabia pracę  
 

nauczania. 
▸▸  

Uczeń bez trudu rozumie teksty pisane w obowiązującym materiale naucza- wartych w obowiązującym materiale domową.  
 

▸▸  

Uczeń stosuje wymagane słownictwo i słuchane, zawierające środki języko- nia.  nauczania.  

▸▸  

Uczeń chętnie wykonuje prace dodatko-  
 

i struktury gramatyczne w praktyce we ujęte w obowiązującym materiale 
▸▸  

Uczeń zawsze reaguje adekwatnie 
▸▸  

Forma i treść wypowiedzi pisemnych we, np. przygotowuje gazetki ścienne.  
 

językowej. nauczania. do sytuacji komunikacyjnej. są zgodne z poleceniem. 
▸▸  

Uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach  
 

  

▸▸  

Uczeń bez trudu identyfikuje główną 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są płynne 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne są spójne pozalekcyjnych, takich jak np. koło języ-  
 

  myśl przeczytanego/wysłuchanego i swobodne. i logiczne.  ka niemieckiego.  
 

  tekstu. 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są zgodne 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne są poprawne 
▸▸  

Uczeń chętnie bierze udział w konkur-  
 

  

▸▸  

Uczeń sprawnie wyszukuje określo- z tematem/poleceniem. pod względem gramatycznym, leksy- sach, turniejach, olimpiadach w zakresie  
 

  ne informacje w tekstach czytanych 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są spójne kalnym, ortograficznym i interpunk- języka niemieckiego.  
 

  i słuchanych. i logiczne. cyjnym.  

▸▸  

Uczeń posiada wiedzę o krajach niemiec-  
 

  

▸▸  

Uczeń trafnie określa kontekst wysłu- 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są poprawne 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne charakteryzuje kojęzycznych.  
 

  chanej/przeczytanej wypowiedzi, tzn. pod względem fonetycznym, grama- bogaty zasób środków leksykalno- 
▸▸  

Uczeń zna i stosuje strategie językowe.  
 

  jej cel, nadawcę, odbiorcę oraz formę. tycznym i leksykalnym. -gramatycznych. 
▸▸  

Uczeń samodzielnie rozwija swoje umie-  
 

    

▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia charaktery-    jętności językowe, np. czyta niemieckoję-  
 

    zuje bogaty zasób środków leksykal-    zyczne teksty w Internecie.  
 

    no-gramatycznych.        
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OCENA DOBRA   
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

   

Inne kryteria 
 

(leksykalne, gramatyczne,    
 

ortograficzne i fonetyczne)           
 

▸▸  
Uczeń zna większość środków języ- 

▸▸  
Uczeń rozumie polecenia i większość 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi ustne w za- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne 

▸▸  
Uczeń zwykle aktywnie uczestniczy 

 

kowych zawartych w obowiązującym wypowiedzi nauczyciela w języku kresie środków językowych zawartych w zakresie środków językowych w lekcji. 
 

materiale nauczania. obcym. w obowiązującym materiale nauczania. zawartych w obowiązującym materiale 
▸▸  

Uczeń systematycznie odrabia pracę 
 

▸▸  

Uczeń stosuje większość wymaganego 
▸▸  

Uczeń rozumie większość tekstów 
▸▸  

Uczeń reaguje adekwatnie do sytuacji nauczania.  domową. 
 

słownictwa i struktur gramatycznych pisanych i słuchanych, zawierających komunikacyjnej. 
▸▸  

Forma i treść wypowiedzi pisemnych 
▸▸  

Uczeń chętnie wykonuje prace do- 
 

w praktyce językowej. środki językowe ujęte w obowiązują- 
▸ ▸   W ustnych wypowiedziach ucznia 

wystę- są zgodne z poleceniem. datkowe, np. przygotowuje gazetki 
 

  cym materiale nauczania. pują nieliczne pauzy i wahania. 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne wykazują ścienne. 
 

  

▸▸  

Uczeń identyfikuje główną myśl prze- 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są zgodne niewielkie uchybienia w zakresie spój- 
▸▸  

Uczeń posiada podstawową wiedzę 
 



  czytanego/wysłuchanego tekstu. z tematem/poleceniem. ności i logiki. o krajach niemieckojęzycznych. 
 

  

▸▸  

Uczeń wyszukuje większość informacji 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są w miarę 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne wykazują nie- 
▸▸  

Uczeń zna i stosuje liczne strategie 
 

  w tekstach czytanych i słuchanych. spójne i logiczne. liczne błędy gramatyczne, leksykalne, językowe. 
 

  

▸▸  

Uczeń określa kontekst wysłuchanej/ ▸ ▸   W ustnych wypowiedziach ucznia poja- ortograficzne i interpunkcyjne, które   
 

  przeczytanej wypowiedzi, tj. jej cel, wiają się sporadyczne błędy fonetyczne, nie zakłócają komunikacji.   
 

  nadawcę, odbiorcę, formę. gramatyczne i leksykalne, ale nie zakłó- 
▸▸  

Pisemne wypowiedzi ucznia charak-   
 

    cają one komunikacji. teryzuje zadowalający zasób środków   
 

    

▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia charakteryzuje leksykalno-gramatycznych.   
 

    zadowalający zasób środków leksykal-       
 

    no-gramatycznych.       
 

            
  

OCENA DOSTATECZNA  
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

  

Inne kryteria 
 

(leksykalne, gramatyczne,   
 

ortograficzne i fonetyczne)          
 

▸▸  
Uczeń zna część środków językowych 

▸▸  
Uczeń rozumie polecenia i część wypo- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi ustne w za- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne 

▸▸  
Uczeń czasami aktywnie uczestniczy 

 

zawartych w obowiązującym materiale wiedzi nauczyciela w języku obcym. kresie środków językowych zawartych w zakresie środków językowych w lekcji. 
 

nauczania. 
▸▸  

Uczeń rozumie część tekstów pisanych w obowiązującym materiale nauczania. zawartych w obowiązującym materiale 
▸▸  

Uczeń niesystematycznie odrabia 
 

▸▸  

Uczeń stosuje część wymaganego i słuchanych, zawierających środki 
▸▸  

Uczeń przeważnie reaguje adekwatnie nauczania.  pracę domową. 
 

słownictwa i struktur gramatycznych językowe ujęte w obowiązującym do sytuacji komunikacyjnej. 
▸▸  

Forma i treść wypowiedzi pisemnych 
▸▸  

Uczeń czasami wykonuje prace 
 

w praktyce językowej. materiale nauczania. 
▸ ▸   W ustnych wypowiedziach ucznia 

wystę- są zazwyczaj zgodne z poleceniem. dodatkowe, np. przygotowuje gazetki 
 

  

▸▸  

Uczeń z trudem identyfikuje główną pują liczne pauzy i wahania. 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne wykazują wyraź- ścienne. 
 

  myśli przeczytanego/wysłuchanego 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są zazwyczaj ne uchybienia w zakresie spójności 
▸▸  

Uczeń zna i stosuje niektóre strategie 
 

  tekstu. zgodne z tematem/poleceniem, ale krót- i logiki.  językowe. 
 

  

▸▸  

Uczeń wyszukuje część wymaganych kie i odtwórcze. 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne wykazują dość   
 

  informacji w tekstach czytanych 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia wykazują uchy- liczne błędy gramatyczne, leksykalne,   
 

  i słuchanych. bienia w zakresie spójności i logiki. ortograficzne i interpunkcyjne, ale   
 

  

▸▸  

Uczeń z trudem określa kontekst wy- ▸ ▸   W ustnych wypowiedziach ucznia pomimo ich obecności są zrozumiałe   
 

  słuchanej/przeczytanej wypowiedzi, występują liczne błędy fonetyczne, dla odbiorcy.   
 

  tzn. jej cel, nadawcę, odbiorcę oraz gramatyczne i leksykalne, ale pomimo 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne charakteryzuje   
 

  formę.  ich obecności wypowiedzi pozostają wyraźnie ograniczony zasób leksykal-   
 

    komunikatywne. no-gramatyczny, pojawiają się liczne   
 

    

▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia charakteryzuje powtórzenia.   
 

    ograniczony zasób środków leksykal-      
 

    no-gramatycznych, ale zwykle samo-      
 

    dzielnie lub przy niewielkim wsparciu      
 

    nauczyciela osiąga on zamierzony cel      
 

    komunikacyjny.      
 

          2 
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA  
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

   

Inne kryteria 
 

(leksykalne, gramatyczne,    
 

ortograficzne i fonetyczne)           
 

▸▸  
Uczeń zna nieliczne środki językowe 

▸▸  
Uczeń rozumie część poleceń i nie- 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi ustne w zakresie 

▸▸  
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne 

▸▸  
Uczeń wykazuje niewielkie zain- 

 

zawarte w obowiązującym materiale liczne wypowiedzi nauczyciela w języ- środków językowych zawartych w obowiązującym w zakresie środków językowych za- teresowanie przedmiotem. 
 

nauczania. ku obcym. materiale nauczania. wartych w obowiązującym materiale 
▸▸  

Uczeń nie uczestniczy aktywnie 
 

▸▸  

Uczeń stosuje niewielką część wyma- 
▸▸  

Uczeń rozumie nieliczne teksty 
▸▸  

Uczeń często reaguje nieadekwatnie do sytuacji nauczania.  w lekcji. 
 

ganego słownictwa i struktur grama- pisane i słuchane, zawierające środki komunikacyjnej i potrzebuje pomocy nauczyciela. 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne często są ▸ ▸   Uczeń niesystematycznie 
 

tycznych w praktyce językowej. językowe ujęte w obowiązującym 
▸▸  

Uczeń wypowiada się z widocznym trudem, wy- niezgodne z wymaganą formą odrabia pracę domową. 
 

  materiale nauczania. stępują liczne i długie pauzy i wahania. lub/i bardzo zdawkowo realizują   
 

  

▸▸  

Uczeń bardzo rzadko identyfikuje 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są często niezgodne temat wskazany w poleceniu.   
 

  główną myśl przeczytanego/wysłu- z tematem/poleceniem i muszą być sterowane 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne są bardzo   
 

  chanego tekstu. przez nauczyciela. chaotyczne, pozbawione spójności   
 

  

▸▸  

Uczeń z trudem wyszukuje niektóre 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są często chaotyczne, i logiki.     
 

  informacje w tekstach czytanych i słu- pozbawione spójności i logiki. 
▸▸  

Wypowiedzi pisemne wykazują liczne   
 

  chanych. ▸ ▸   W ustnych wypowiedziach ucznia występują bar- błędy gramatyczne, leksykalne,   
 

  

▸▸  

Uczeń z trudem określa kontekst wy- dzo liczne błędy fonetyczne, gramatyczne i leksy- ortograficzne i interpunkcyjne, które   
 

  słuchanej/przeczytanej wypowiedzi, kalne, które zakłócają ich komunikatywność. utrudniają komunikację.   
 

  tzn. podaje jej cel, nadawcę, odbiorcę 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia charakteryzuje bardzo 
▸▸  

Pisemne wypowiedzi ucznia cha-   
 

  oraz formę. ubogi zasób środków leksykalno-gramatycznych: rakteryzuje ubogi zasób środków   
 

    wypowiedzi składają się głównie z zestawionych leksykalno-gramatycznych: składają   
 

    ze sobą prostych słów, zawierają liczne powtórze- się one głównie z zestawionych ze   
 

    nia; uczeń wspomagany przez nauczyciela osiąga sobą wyrazów, zawierają liczne   
 

    zamierzony cel komunikacyjny. powtórzenia, ale pomimo tego można   
 

      zrozumieć ich sens.   
  

OCENA NIEDOSTATECZNA  
Środki językowe 

Czytanie i słuchanie Mówienie Pisanie 

  

Inne kryteria 
 

(leksykalne, gramatyczne,   
 

ortograficzne i fonetyczne)            
 

▸▸  
Uczeń nie zna środków językowych 

▸
▸ Uczeń nie rozumie poleceń i wypowie- 

▸▸  
Uczeń nie potrafi stworzyć żadnych wypowiedzi 

▸
▸ Uczeń nie potrafi stworzyć wypowie- 

▸▸  
Uczeń nie okazuje żadnego 

 

zawartych w obowiązującym materia-  dzi nauczyciela w języku obcym. ustnych w zakresie środków językowych zawar-  dzi pisemnych w zakresie środków zainteresowania przedmiotem. 
 

le nauczania. 
▸
▸ Uczeń nie rozumie tekstów pisanych tych w obowiązującym materiale nauczania.  językowych zawartych w obowiązują- 

▸▸  

Uczeń nie uczestniczy w lekcji. 
 

▸▸  

Uczeń nie potrafi zastosować wyma-  i słuchanych, zawierających środki 
▸▸  

Uczeń reaguje nieadekwatnie do sytuacji komu-  cym materiale nauczania. 
▸▸  

Uczeń nie odrabia pracy 
 

ganego słownictwa i struktur grama-  językowe ujęte w obowiązującym nikacyjnej. 
▸▸  

Forma i treść wypowiedzi pisemnych domowej. 
 

tycznych w praktyce językowej  materiale nauczania. 
▸▸  

Uczeń wypowiada się z widocznym trudem lub  są całkowicie niezgodne z polece-   
 

  

▸
▸ Uczeń nie potrafi  podać głównej myśli odmawia odpowiedzi.  niem.     

 



   przeczytanego/wysłuchanego tekstu. 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są całkowicie niezgod- 
▸
▸ Wypowiedzi pisemne są chaotyczne,   

 

  

▸
▸ Uczeń nie potrafi  wyszukać żadnych ne z tematem/poleceniem.  pozbawione spójności i logiki.   

 

   wymaganych informacji w tekstach 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia są chaotyczne, pozba- 
▸
▸ Wypowiedzi pisemne wykazują licz-   

 

   czytanych i słuchanych. wione spójności i logiki.  ne, rażące błędy gramatyczne, leksy-   
 

  

▸
▸ Uczeń nie potrafi określić kontekstu 

▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia zawierają liczne, rażące  kalne, ortograficzne i interpunkcyjne,   
 

   wysłuchanej/przeczytanej wypo- błędy fonetyczne, gramatyczne i leksykalne,  które uniemożliwiają ich zrozumienie.   
 

   wiedzi, tj. podać jej celu, nadawcy, które uniemożliwiają komunikację. 
▸
▸ Wypowiedzi pisemne charakteryzuje   

 

   odbiorcy, formy. 
▸▸  

Ustne wypowiedzi ucznia składają się  skrajnie ubogi zasób środków leksy-   
 

     z pojedynczych, często przypadkowo wybranych  kalno-gramatycznych; wypowiedzi   
 

     słów; uczeń nie osiąga podanego celu  składają się głównie z przypadkowo   
 

     komunikacyjnego.  zestawionych ze sobą wyrazów i są   
 

        niezrozumiałe dla odbiorcy.   
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