
WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SYSTEM OCENIANIA  
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
W IV LO IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH  
 
I. ZASADY OGÓLNE 
 
1. Zajęcia w zakresie języka niemieckiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w 
Katowicach są prowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Panią Bożenę Niebrzydowską, 
który został zatwierdzony do realizacji w szkole ponadpodstawowej. 
 
2. Nauczyciel  dostosowuje formy i wymagania stawiane uczniom z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub 
w stosunku do uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych 
orzeczeniach. 
 
3. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz               
o sposobie i zasadach oceniania. 
 
4. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego nauczyciel przeprowadza w klasach pierwszych diagnozę wstępną 
w formie testu (w klasach, w których nauka języka niemieckiego jest kontynuowana po szkole podstawowej). 
 
5. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy są podawane przez 
nauczyciela z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
6. Bieżąca forma kontroli wiadomości - kartkówka - obejmująca zakres treściowy nie więcej niż trzech tematów, 
nie przekraczających cztery jednostki lekcyjne - nie musi być zapowiedziana; 
 
7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) są zapowiadane przez nauczyciela. Natomiast ustne odpowiedzi 
uczniów przeprowadzane są bez wcześniejszej zapowiedzi. 
 
8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form aktywności. 
 
9. Nauczyciel  ocenia i udostępnia uczniom  pisemne prace wraz z ustnym uzasadnieniem oceny 
 



II. ZASADY OCENIANIA 
 
1. System punktowy ma charakter otwarty, co oznacza, że liczba punktów możliwych do uzyskania w ciągu 
semestru i roku szkolnego nie jest ustalona z góry. 
 
2. Punktacji podlegają: 

a) odpowiedź ustna - do 20 punktów każdorazowo 
b) kartkówki – punktacja jest określana każdorazowo 
c) prace pisemne (sprawdziany, testy, itp.) - punktacja jest określana każdorazowo 

 
3. Dodatkowe punkty można otrzymać za: 

a) aktywność na lekcji, projekty, prezentacje, referaty: do 20 punktów w semestrze 
b) udział w konkursach i olimpiadach: do 10 punktów każdorazowo 
 

4. Możliwe jest również uzyskanie punktów ujemnych, w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku, gdy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a wykorzystał już przysługujące mu w danym 
semestrze nieprzygotowanie do zajęć albo nie zgłosił przysługującego mu nieprzygotowania na początku zajęć: 
do (-5) punktów każdorazowo, 
 
b) w przypadku, gdy uczeń nie przygotował na wyznaczony termin zapowiedzianego 
referatu/prezentacji/projektu: do (-10) punktów każdorazowo. 
 

5. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika wraz z zeszytem ćwiczeń uczeń jest 
zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku zajęć lekcyjnych, niezwłocznie po sprawdzeniu listy obecności. 
 
6. Uczeń może zgłosić jeden raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do zajęć. Za nieprzygotowanie do lekcji 
rozumie się: nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, brak zadania domowego (w zeszycie lub książce ćwiczeń), 
brak zeszytu ćwiczeń (o ile było zadane zadanie domowe w zeszycie ćwiczeń), brak zeszytu przedmiotowego            
(o ile było zadane zadanie w zeszycie). 
  
7. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu. Uczeń poprawia sprawdzian w drugim  terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Wynik poprawianego sprawdzianu pisanego w drugim terminie nie  anuluje punktów otrzymanych        
w pierwszym terminie. 



 
8. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnej formie sprawdzania wiedzy nauczyciel wpisuje do dziennika 0 
punktów. Uczeń jest zobowiązany do napisania go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
 
9. Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w żadnym z  wyznaczonych terminów lub jeżeli nieobecność ucznia na 
pierwszym terminie sprawdzianu jest nieusprawiedliwiona otrzymuje wynik 0 punktów bez możliwości poprawy. 
Odstąpienie od tej zasady jest możliwe tylko w przypadkach losowych, po bezpośrednim kontakcie z rodzicami 
ucznia. 
 
10. W przypadku kartkówki zapowiedzianej przez nauczyciela, uczeń nie może poprawić uzyskanej oceny. 
 
11. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.  
 
12.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być 
nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
III.  ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 
 
1. Liczba punktów możliwych do uzyskania nie jest ustalona z góry i system punktowy ma charakter otwarty. 
2. Procent zdobytych przez ucznia oblicza się zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów zdobytych x 100% podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia 

 
3. Przedziały dla ocen końcowych 

 
Procent uzyskanych punktów Ocena 

0% - 44% niedostateczny 
45% - 59% dopuszczający 
60% - 74% dostateczny 
75% - 89% dobry 
90% - 99% bardzo dobry 

100% i powyżej celujący 



 
4. Ocena końcowa ucznia zależy od jego pracy w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciel może podwyższyć ocenę 
za pierwszy semestr lub ocenę roczną, jeżeli uzna to za uzasadnione.  
 
IV. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 
 
Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, 
pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. 
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie w/w sprawności językowe i podsystemy języka, wymagane na 
danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach. 
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z 
poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w 
ćwiczeniu każdego ucznia, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach. 

V. Kryteria oceny w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych.  

 Ocena 
niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

Znajomość 
środków 

językowych 

(leksyka i 
gramatyka) 

Uczeń nie 
stosuje 
poprawnie 
struktur 
gramatycznych 
zawartych w 
programie 
nauczania, co 
świadczy o ich 
nieznajomości, 
nie zna 
słownictwa, co 
uniemożliwia 
komunikację , 
nie rozumie  

Uczeń posługuje 
się bardzo 
ograniczonym 
zakresem 
słownictwa, 
utrudniającym 
realizację 
poleceń bez 
pomocy 
nauczyciela; zna 
wybrane reguły 
gramatyczne; w 
niewielkim 
stopniu stosuje 

Uczeń zna i 
posługuje się 
podstawowym 
słownictwem i 
wyrażeniami; 
często popełnia 
błędy w ich 
wymowie i 
zapisie; zna 
znaczną część 
podstawowych 
struktur 
gramatyczno-
leksykalnych, 

Uczeń, 
popełniając 
nieliczne błędy, 
stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów i 
zwrotów; w 
większości 
poprawnie 
stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne w 

Uczeń zna 
prawie wszystkie 
wprowadzone 
słówka i 
wyrażenia z 
wymienionych 
zakresów 
tematycznych, 
bezbłędnie je 
wymawia i 
zapisuje; 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 

Uczeń zna 
wszystkie 
wprowadzone 
słówka i 
wyrażenia z 
wymienionych 
zakresów 
tematycznych, 
bezbłędnie je 
wymawia i 
zapisuje; 
bezbłędnie 
stosuje poznane 
struktury 



 
Ocena 

niedostateczna 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra 

Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

poleceń bez 
pomocy 
nauczyciela, 
popełnia bardzo 
liczne błędy. Nie 
buduje spójnych 
zdań. 

poznane 
struktury 
gramatyczne; 
popełnia bardzo 
liczne błędy. 

jednak z trudem 
potrafi je 
wykorzystać w 
komunikacji. 

zadaniach  
i własnych 
wypowiedziach; 
błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 

gramatyczne w 
zadaniach 
językowych i 
własnych 
wypowiedziach. 

gramatyczne w 
zadaniach 
językowych i 
własnych 
wypowiedziach. 

Rozumienie 
wypowiedzi 

(ustnej i 
pisemnej) 

Uczeń nie 
rozumie poleceń 
nauczyciela;  
w tekstach 
słuchanych  
i czytanych nie 
rozumie nawet 
pojedynczych, 
podstawowych 
słów. Nie potrafi 
rozwiązać 
zadania na 
rozumienie 
tekstu 
czytanego i 
słuchanego; 
popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Uczeń rozumie 
niektóre 
polecenia 
nauczyciela;  
w tekstach 
słuchanych  
i czytanych 
rozumie 
pojedyncze, 
podstawowe 
słowa. Zadania 
na rozumienie 
tekstu 
czytanego i 
słuchanego 
sprawiają mu 
trudność; 
popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Uczeń rozumie 
bez problemu 
polecenia 
nauczyciela; 
potrafi wykonać 
większość 
zadań na 
rozumienie ze 
słuchu, jeśli 
może 
kilkakrotnie 
odsłuchać 
teksty; rozumie 
ogólnie proste 
teksty pisane w 
zakresie 
znanych mu 
tematów i 
struktur, a 
także wiele 
informacji 
szczegółowych. 

Uczeń rozumie 
wszystkie 
polecenia 
nauczyciela i 
na ogół 
poprawnie 
wykonuje 
zadania na 
rozumienie ze 
słuchu; 
rozumie 
większość 
informacji 
szczegółowych 
w tekście; 
czyta ze 
zrozumieniem 
większość 
tekstów z 
poznanych 
tematów, 
potrafi podać 
ogólny sens 

Uczeń rozumie 
wszystkie 
polecenia 
nauczyciela oraz 
potrafi z tekstów 
czytanych i 
słuchanych 
zrozumieć i 
wyselekcjonować 
wszystkie 
potrzebne 
informacje; 
zadania na 
rozumienie 
wypowiedzi 
ustnej i 
pisemnej 
wykonuje bez 
większych 
błędów.  

Uczeń 
bezbłędnie 
rozumie 
wszystkie 
polecenia 
nauczyciela oraz 
potrafi z tekstów 
czytanych i 
słuchanych 
zrozumieć i 
wyselekcjonować 
wszystkie 
potrzebne 
informacje; 
zadania na 
rozumienie 
wypowiedzi 
ustnej i 
pisemnej 
wykonuje 
bezbłędnie. 



 
Ocena 

niedostateczna 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra 

Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

tekstu i 
wykonać 
zadania, 
popełniając 
nieliczne błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

(ustnej i 
pisemnej) 

Uczeń nie potrafi  
utworzyć 
wypowiedzi 
ustnej i 
pisemne; nie 
potarfi utworzyć 
prostych 
tekstów 
tworzonych 
według wzoru; 
popełnia dużo 
błędów 
językowych, 
które wpływają 
na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudem 
tworzy 
wypowiedzi 
ustne i 
pisemne; są to 
bardzo proste 
teksty tworzone 
według wzoru; 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które w 
znacznym 
stopniu 
wpływają na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne i pisemne 
według wzoru, 
stosując mało 
urozmaicone 
słownictwo; 
popełnia błędy 
językowe, 
które w 
pewnym 
stopniu 
wpływają na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń potrafi w 
prosty sposób 
wypowiedzieć 
się ustnie i 
pisemnie na 
większość 
poznanych 
tematów, 
stosując w 
miarę 
urozmaicone 
słownictwo i 
poznane 
struktury, 
nieliczne błędy 
nie mają 
wpływu na 
zrozumienie 
jego 
wypowiedzi. 

 

 

 

 

Uczeń bez 
problemu 
wypowiada się 
na poznane 
tematy; jego 
wypowiedzi 
ustne i pisemne 
są 
wielozdaniowe; 
używa 
szerokiego 
zakresu 
słownictwa i 
struktur; stosuje 
właściwą formę i 
styl wypowiedzi.  

Uczeń 
bezbłędnie i 
płynnie 
wypowiada się 
na poznane 
tematy; jego 
wypowiedzi 
ustne i pisemne 
są 
wielozdaniowe; 
używa 
szerokiego 
zakresu 
słownictwa i 
struktur; stosuje 
bezbłędnie 
właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 



 
Ocena 

niedostateczna 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra 

Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

Reagowanie 

(ustne i 
pismne) 

Uczeń z dużym 
trudem 
nawiązuje 
komunikację z 
powodu 
nieznajomości 
środków 
językowych i 
niepoprawnej 
wymowy; z 
pomocą 
nauczyciela nie 
odpowiada na 
proste pytania, 
popełniając 
błędy, które w 
bardzo 
znacznym 
stopniu 
utrudniają 
komunikację. 

Uczeń z trudem 
nawiązuje 
komunikację z 
powodu słabej 
znajomości 
środków 
językowych i 
niepoprawnej 
wymowy; z 
pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
proste pytania i 
prosi o 
udzielenie 
informacji, 
popełniając 
błędy, które w 
znacznym 
stopniu 
utrudniają 
komunikację. 

Uczeń potrafi 
odpowiedzieć 
na pytania 
dotyczące go 
osobiście oraz z 
niewielką 
pomocą zadać 
proste pytanie 
rozmówcy na 
poznane 
tematy, 
komunikację 
zakłócają błędy 
w wymowie, 
intonacji lub w 
strukturach 
gramatycznych. 

Uczeń udziela 
informacji i 
prosi o 
informacje 
związane z 
poznanymi 
tematami, 
popełniając 
nieliczne błędy 
językowe, 
które zwykle 
nie zakłócają 
komunikacji; w 
większości 
poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi 
rozmówcy, 
korzystając z 
poznanego 
słownictwa i 
zwrotów. 

Uczeń bierze 
aktywny udział 
w rozmowie; w 
sposób 
swobodny 
udziela 
informacji i prosi 
o informacje 
związane z 
poznanymi 
tematami; 
prawidłowo 
reaguje na 
wypowiedzi 
rozmówcy i 
korzysta z 
szerokiego 
zasobu 
słownictwa i 
struktur 
gramatycznych. 

Uczeń bierze 
aktywny udział 
w rozmowie; w 
sposób 
swobodny i 
bezbłędny 
udziela 
informacji i prosi 
o informacje 
związane z 
poznanymi 
tematami; 
bezbłędnie 
reaguje na 
wypowiedzi 
rozmówcy i 
korzysta z 
bardzo 
szerokiego 
zasobu 
słownictwa i 
struktur 
gramatycznych. 


