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1. Wymagania edukacyjne 

O wymaganiach edukacyjnych uczniowie informowani są na pierwszych w danym roku szkolnym 

zajęciach, co potwierdzone jest odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym. Uczniowie oraz 

rodzice są poinformowani o możliwości wglądu do przedmiotowego systemu oceniania. 

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodne ze szkolnym systemem oceniania. 

 

2. Metody, formy i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Oceniane formy aktywności: 

 Odpowiedzi ustne 

 Prace pisemne (kartkówki i prace klasowe) 

 Zadania domowe 

 Aktywność 

 Praca w grupach, parach 



 Inne np. plakaty, projekty 

 

2. Zasady i kryteria oceniania: 

 Prace pisemne-prace klasowe zapowiada się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Termin pracy klasowej nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym. Uczeń nieobecny 

powinien napisać prace w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w ciągu dwóch 

tygodni od oddania prac przez nauczyciela.  

W razie nieprzystąpienia ucznia do pracy klasowej nauczyciel ma prawo sprawdzić w 

ustalonej przez siebie formie, czy uczeń opanował dane treści i umiejętności.  

 Kartkówki są zapowiedziane i niezapowiedziane, obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i 

nie mogą być poprawiane przez ucznia. 

 Odpowiedzi ustne mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Oceniane są pod 

kątem: 

 Poprawności merytorycznej 

 Poprawności językowej 

 Poprawności gramatycznej 

 Poprawności wymowy 

 Płynności wypowiedzi 

 Prace domowe są oceniane pod kątem: 

 Poprawności merytorycznej 

 Sposobu rozwiązania 

 Estetyki 

 Uczeń w trakcie całego roku szkolnego jest oceniany za aktywność na lekcji, co odnotowuje 

się w dzienniku „+”. Za uzyskanie 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za brak 

aktywności na lekcji czyli brak udziału w lekcji np. kiedy uczeń nie uważa, nie wykonuje 



ćwiczeń, nie robi ćwiczeń i notatek na lekcji otrzymuje „-”. Trzy „-” oznaczają ocenę 

niedostateczną. 

 Inne zadania wykonywane na lekcji ,  oceniane są w zależności od stopnia trudności i stopnia 

zaangażowania ucznia w wykonanie danego zadania 

 

3. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie ze sprawdzianów: 

0% - 29% - ocena niedostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 74% - ocena dostateczna 

75% - 89% - ocena dobra  

90% - 97% ocena bardzo dobra  

98%-100%  - ocena celująca 

 

Kryteria oceniania prac pisemnych (e-mail, zaproszenie, etc.) 

Za pracę pisemną uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 

Każda wypowiedź pisemna jest oceniana w następujących kryteriach: 

 Treść (do ilu elementów uczeń się odniósł i ile rozwinął).Uczeń może otrzymać 

maksymalnie 4 punkty. 

 Spójność i logika wypowiedzi - maksymalnie 2 punkty 

 Zakres środków językowych – maksymalnie 2 punkty 

 Poprawność środków językowych – maksymalnie 2 punkty 

 

4. Możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych 

Prace klasowe, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną  są poprawiane w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, w ciągu  2 tygodni od oddania pracy. Pozostałe oceny mogą być 



poprawione za zgodą nauczyciela. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny 

niedostatecznej. Ocenę poprawioną wpisuje się z ukośnikiem za oceną poprawianą. Brak zaliczenia 

równoznaczny jest z wstawieniem do dziennika elektronicznego oceny niedostatecznej. 

Oceny z kartkówek nie są poprawiane. 

Oceny niedostateczne z odpowiedzi ustnych można poprawić w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

Oceny z pracy domowej i zeszytu ze względu na charakter, jakim jest sprawdzenie stopnia bieżącego 

przygotowania się ucznia do lekcji, nie ulegają poprawie. 

 

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej śródrocznej i końcowej oceny 

klasyfikacyjnej. W tym celu uczeń bądź rodzic składa pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu  

terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o ocenie przewidywanej, wskazując o jaką 

ocenę uczeń się ubiega. Nauczyciel przedmiotu w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania 

wniosku, pisemnie ustala zakres materiału, wymagani i terminy do opanowania i wykazania się 

wiedzą. Uczeń otrzymuje wyższą ocenę klasyfikacyjną, jeżeli wypełni wszystkie zalecenia 

nauczyciela i dotrzyma terminów. 

Uczniowi przysługuje również prawo  do egzaminu sprawdzającego.  

 

6. Dokumentowanie postępów w nauce i osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Oceny uzyskane przez ucznia odnotowywane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym. Postępy w 

nauce oraz osiągnięcia ucznia dokumentowane są również w postaci zbioru jego prac pisemnych oraz 

innych dotyczących ucznia dokumentów. 

 

7. Informowanie ucznia i jego rodziców o postępach bądź braku postępów w nauce. 

Każdy uczeń jest informowany  o uzyskiwanych przez niego ocenach oraz poczynionych postępach 

nauce. Nauczyciel może stosować elementy oceniania kształtującego. Ustalona ocena uzasadniana 

jest ustnie przez nauczyciela. Nauczyciel oceniając ucznia, na bieżąco przekazuje mu informację 



zwrotną: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy oraz jak to poprawić. Informacje te 

przekazywane są na lekcjach bądź podczas indywidualnej rozmowy z uczniem. Uczeń jest zswoich 

dzieci mogą dowiedzieć się również podczas rozmów z nauczycielem przedmiotu lub od wychowawcy 

podczas zebrań klasowych. 

 

8. Zasady wglądu do prac klasowych przez uczniów i rodziców. 

Prace klasowe uczniów są przechowywane przez nauczycieli do zakończenia roku szkolnego, w 

którym były pisane. 

Sprawdzone prace pisemne są oddawane uczniom na lekcji i omawiane. Prace są udostępniane do 

wglądu rodzicom podczas zebrań i indywidualnych spotkań. 

 

9. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego; z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania posiadającego opinię PPP; 

ucznia cudzoziemskiego). 

 Sprawdziany są dostosowane do możliwości ucznia – odczytywanie poleceń przez 

nauczyciela, dodatkowe wyjaśnianie, naprowadzanie pytaniami pomocniczymi; 

 Odmienne kryteria oceniania prac pisemnych – kaligrafii i poprawności zapisu pod kątem 

czytelności i estetyki pisma; 

 Wydłużenie czasu pracy oraz czasu na przyswojenie nowych słówek i struktur 

gramatycznych; 

 Dzielenie materiału do zapamiętania na mniejsze części; 

 Częstsze sprawdzanie wiedzy w formie ustnej; 

 Zastosowanie większej czcionki, wyróżnienie ważnych części markerem.    

 

 

 



10. Postanowienia końcowe. 

Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie lub brak pracy domowej, jest to 

odnotowane w dzienniku elektronicznym. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy 

wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych, plakatów lub prezentacji. Niewykorzystane 

nieprzygotowanie nie przechodzi na drugi semestr.  

Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach. 

Ocena końcowa jest wystawiana jako wypadkowa ocen cząstkowych, przy czym waga tych ocen jest 

następująca: 

 Prace klasowe i kartkówki 

 Odpowiedzi ustne, pisemne(e-mail, pocztówka, itp.) 

 Inne formy aktywności (plakaty, prezentacje, praca w grupach, parach) 

 Aktywność na lekcji 

 Praca domowa 

Wszystkie kwestie, które nie zostały ujęte w PSO będą rozstrzygane w oparciu o Szkolny 

System Oceniania oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 

2004r. 

 

*11. Nauczanie i ocenianie w warunkach nauczania zdalnego lub hybrydowego. 

 Sposób komunikacji z uczniem. 

Nauczyciele mogą kontaktować się z uczniem lub rodzicami za pomocą e-dziennika, poczty 

służbowej e-mail, platformy edukacyjnej Windows 365 (Teams) lub innych ustalonych 

komunikatorów. 

 Sposób prowadzenia nauki zdalnej. 

50% zajęć powinno odbywać się online. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie przekracza 

30 minut.  

Nauczyciele dostępni są online w czasie rzeczywistym (plan lekcji).  



Uczniowie rozwiązują i przesyłają prace klasowe, testy i kartkówki w czasie rzeczywistym 

zgodnym z planem lekcji.  

 Ocenianie. 

Nauczyciel ocenia kreatywność, terminowość, systematyczność, pracę własną ucznia  i 

zaangażowanie.  

Ocenianiu podlegają: prace klasowe, testy, kartkówki, krótkie prace pisemne, prace własne, 

prace domowe, prace dodatkowe. 

Uczeń przesyła prace na życzenia nauczyciela. Nauczyciel podaje termin wykonania zadania w 

wiadomości opisującej dane zadanie. Nie wszystkie prace podlegają ocenie.  

Uczeń wysyłając pracę musi podpisać ją czytelnie, tak aby na podstawie poczty elektronicznej 

była możliwa identyfikacja ucznia.  

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić 

nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. NIEMIECKIEGO DLA KLASY ÓSMEJ 

W klasie ósmej realizowany jest następujący materiał: 

Pierwsze półrocze: Słownictwo i gramatyka: żywienie (posiłki, lokale, artkuły spożywcze, potrawy, 

napoje, smaki),  stosowanie czasownika mögen, stosowanie formy möchte, stosowanie rzeczowników 

i zaimków osobowych w bierniku; życie prywatne, człowiek, kultura (dziedziny kultury), sport 

(dyscypliny i sprzęt sportowy), stosowanie czasowników modalnych können, wollen, müssen, sollen, 

dürfenw czasie teraźniejszym, przysłówki określające częstotliwość zdarzeń oft, sehroft, ab undzu, 

nie; życie prywatne, świat przyrody (pory roku , miesiące, pogoda),stosowanie czasowników 

zwrotnych, liczebniki porządkowe, zaimki man i es; słownictwo związane z tematem „Boże 

Narodzenie”, „Karnawał”. 

Komunikacja i kultura: zamawianie jedzenia i prowadzenie rozmowy w restauracji, mówienie o tym – 

co lubisz a czego nie oraz co jak smakuje, wyrażanie opinii (nie)zgodnej z opiniami innych osób; 

informowanie że umiesz, możesz, musisz, powinieneś lub chcesz coś zrobić, proponowanie 

wspólnego spędzenia czasu, przyjmowanie i odrzucaniepropozycji, informowanie o swoich 

zainteresowaniach związanych ze sportem i sztuką; posługiwanie się nazwami pór roku i miesięcy, 

zasięganie informacji o terminie i udzielanie takiej informacji, zapraszanie na urodziny, przyjmowanie 

i odrzucanie zaproszenia, składanie życzeń urodzinowych i dziękowanie za życzenia, opisywanie 

pogody, pisanie pozdrowień z podróży; zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech i obchodzenie 

karnawału na obszarze niemieckojęzycznym. 

Drugie półrocze:Słownictwo i gramatyka: życie prywatne, edukacja, technika (podstawowe nazwy), 

urządzenia), czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein, czas przeszły Perfekt; zakupy 

(rodzaje sklepów, towary) i usługi, życie prywatne, stosowanie rzeczowników i zaimków osobowych 

w celowniku; człowiek (części ciała), zdrowie (wizyta u lekarza , choroby i dolegliwości), miejsce 

zamieszkania (części domu, pomieszczenia). 

Komunikacja i kultura: zasięganie informacji i jej udzielanie oraz opowiadanie o wydarzeniach z 

przeszłości, określanie czasu minionych wydarzeń, opowiadanie o wymianie międzyszkolnej, pisanie 

ogłoszenia o zagubionym przedmiocie; prowadzenie rozmowy w sklepie, sporządzanie listy zakupów,  

rozmawianie o zakupach i kieszonkowym, proszenie o pożyczenie pieniędzy – wyrażanie zgody i 

odmowy; opisywanie samopoczucia, chorób i dolegliwości, prowadzenie rozmowy z lekarzem, 

opisywanie miejsca zamieszkania i jego okolicy, wzywanie pomocy, opisywanie wypadków i wydarzeń 

związanych ze zdrowiem, wyrażanie radości i współczucia.  

Wymagania ogólne 

Uczeń: 

 Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych; 

  Rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej 

odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne; 

 Samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne; 

 Uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu; 



 Zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego; w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

Wymagania szczegółowe 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

 człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakter, zainteresowania); 

 miejsce zamieszkania ( dom, pomieszczenia w domu i wyposażenie); 

 edukacja (przedmioty nauczania, przybory szkolne, plan lekcji); 

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, określanie czasu, czynności życia    

codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, wyjście do restauracji); 

 podróżowanie (środki transportu, wskazywanie drogi, plany na wakacje); 

 kultura (tradycje, święta i obrzędy); 

 sport (dyscypliny, sprzęt sportowy); 

 świat przyrody (pory roku, pogoda, rośliny, zwierzęta, elementy krajobrazu); 

2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: 

 reaguje na polecenia; 

 określa główną myśl wypowiedzi lub jej fragmentu; 

 określa intencje autora wypowiedzi; 

 określa kontekst wypowiedzi; 

 znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

 rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: 

 określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

 określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

 określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

 znajduje w tekście określone informacje; 

 rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

 układa informacje w określonym porządku; 

 rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne: 

 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca; 

 opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach w teraźniejszości 

 przedstawia fakty z teraźniejszości; 

 opisuje upodobania; 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

5. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 

 przedstawia siebie i inne osoby; 

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

 uzyskuje informacje; 



 wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 

innych osób; 

 składa życzenia, odpowiada na życzenia; 

 zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

 pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

 wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę, 

współczucie); 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

6. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail) w typowych 

sytuacjach: 

 przedstawia siebie i inne osoby; 

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas 

rozmowy na czacie); 

 wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 

innych osób; 

 prosi o radę i udziela rady; 

 pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

 wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

 wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę, 

współczucie); 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

7. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych lub 

audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

 przekazuje w języku polskim lub obcym informacje sformułowane w języku obcym; 

 przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 

8. Uczeń posiada: 

 bardzo podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym; 

 świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą, wrażliwość kulturową i umiejętność 

pośredniczenia między kulturami poprzez nauczany język. 

9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, 

korzystanie z prostych tekstów kultury w języku obcym). 

10. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych). 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów), również za 

pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i 

strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy 

wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 



13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen  

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 
podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z 
pomocą nauczyciela. 

 Recepcja Uczeń: Popełnia na tyle rozległe błędy, które uniemożliwiają mu naukę na kolejnych 
etapach. 

 Produkcja: Uczeń nie produkuje komunikatu językowego w wyżej wymienionym zakresie. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich 
zapisie i wymowie,  

 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.  

 Recepcja Uczeń:  rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania 
na słuchanie – rozumie pojedyncze zwroty językowe w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja: wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w 
formie pisemnej dwa - trzy zdania. Uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych 
informacji,  wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje 
niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-
gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację w wyżej wymienionym zakresie. 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

 Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i 
wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.  

 Recepcja:  uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja: wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, uczeń 
przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są częściowo 
nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy 
wypowiedzi, uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają 
jednak komunikacji w wyżej wymienionym zakresie. 

OCENA DOBRA: 

 Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,  zwykle poprawnie je zapisuje i 
wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne.  

 Recepcja: uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią 
długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,  wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, 
uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji, uczeń 
stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym zakresie. 



OCENA BARDZO DOBRA: 

 Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,  poprawnie je zapisuje i wymawia,  zna 
wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-
gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.  

 Recepcja: uczeń rozumie polecenia nauczyciela, robi niewielkie pojedyncze błędy w  
ćwiczeniach na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja:  wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń 
przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,  wypowiedzi ucznia są logiczne i 
spójne,  uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,  uczeń popełnia sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne,  uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym 
zakresie. 

OCENA CELUJĄCA: 

 Uczeń doskonale zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,  bezbłędnie je zapisuje i 
wymawia,  zna i stosuje wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,  nie popełnia 
błędów leksykalno-gramatycznych. 

 Recepcja: uczeń doskonale rozumie polecenia nauczyciela, bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na 
czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja  wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne, bezbłędne i mają odpowiednią 
długość, uczeń wyczerpująco przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,  
wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,  uczeń bezbłędnie stosuje bogate słownictwo i 
struktury,  uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym zakresie. 
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