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Ocena celująca

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

W pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych stosuje bogate słownictwo wykraczające poza lekturę 

szkolną i program nauczania. Potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty zawierające obce mu elementy 

językowe i leksykalne. Bezbłędnie stosuje formy gramatyczne wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra
Sprawność 
słuchania

Sprawność mówienia Sprawne czytanie ze 
zrozumieniem

Sprawność 
pisania

Stosunek do 
przedmiotu

Uczeń rozumie 
teksty. Potrafi 
bezbłędnie 
reagować na 
pytania do nich 
zadane i 
wyciągnąć 
informacje w nich 
zawarte.

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, 
którego wypowiedzi 
ustne są całkowicie 
poprawne pod 
względem 
stylistycznym, 
językowym i 
merytorycznym. 
Doskonale potrafi 
posługiwać się 
poznanymi formami. 
Podaje poprawne 
formy podstawowe 
czasowników 
mocnych i 
nieregularnych. 
Buduje poprawne 
zdania pojedyncze i 
rozwinięte. Opanował 
czas przeszły Perfekt.

Uczeń 
samodzielnie 
redaguje 
wypowiedzi 
pisemne. Stosuje 
poprawnie bogate 
słownictwo i 
konstrukcje 
gramatyczne 
objęte programem 
nauczania.

Zna zasady 
czytania i 
artykulacji. 
Technika czytania 
opanowana jest 
przez ucznia 
bezbłędnie. 
Opanował 
technikę cichego 
czytania ze 
zrozumieniem i 
jest w stanie 
zrozumieć 
zawarty w tekście 
komunikat.

Bierze aktywny 
udział w lekcji. 
Systematycznie 
prowadzi 
ćwiczeniówkę i 
zeszyt. Prace 
domowe 
świadczą o 
bardzo dobrym 
opanowaniu 
przerobionego 
materiału.

Ocena dobra
Rozumie teksty 
mówione. 
Reaguje na 
pytania i 
polecenia do 
nich. 
Sporadycznie 
potrzebne jest 
ukierunkowanie 
nauczyciela.

Jego wypowiedzi 
mogą zawierać 
nieliczne błędy 
językowe, 
gramatyczne i 
sporadycznie 
rzeczowe. Potrafi 
samodzielnie 
poprawić 
większość 
błędów. Zna 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który czyta 
poprawnie, stosuje 
zasady 
prawidłowej 
intonacji 
i akcentowania.
Drobne błędy nie 
przeszkadzają w 
zrozumieniu 

Prace pisemne nie 
zawierają błędów 
ortograficznych 
i interpunkcyjnych. 
Stosuje formy 
leksykalne zgodnie 
z programem 
nauczania- 
popełnione błędy nie 
mogą zakłócić 
zrozumienia intencji 

Pracuje 
systematycznie na 
lekcji. Uzupełnia 
zeszyt 
i ćwiczeniówkę.



podstawowe 
formy 
czasowników 
mocnych i 
nieregularnych, 
układa 
poprawnie 
zdania. Posiada 
duży zasób 
słownictwa. 
Tworzy zdania w 
czasie Perfekt, 
błędy nie 
zakłócają 
komunikatu 
językowego.

tekstu. ucznia.

Ocena dostateczna
Uczeń częściowo 
rozumie 
prezentowany 
tekst. Zgodnie ze 
wskazówkami 
nauczyciela w 
sposób 
zadowalający 
reaguje na 
pytania i 
polecenia do 
tekstu.

Uczeń w 
wypowiedziach 
przestrzega na ogół 
zasad poprawności 
w zakresie budowy 
zdań i precyzyjnego 
stosowania 
poznanego 
słownictwa.
Przy pomocy tabeli 
tworzy poznane 
formy gramatyczne.

W miarę 
poprawnie 
stosuje techniki 
czytania. 
Potrafi pod 
kierunkiem 
nauczyciela 
przetłumaczyć 
tekst.

Uczeń w pracach 
pisemnych 
poprawnie, choć 
mało samodzielnie 
opracowuje temat.

Sporadycznie 
bierze aktywny 
udział w lekcjach. 
Prace domowe 
cechuje mała 
poprawność. 
W ćwiczeniówce 
występują często 
błędy.

Ocena dopuszczająca
Uczeń słabo 
rozumie 
prezentowany tekst. 
Tylko przy pomocy 
nauczyciela potrafi 
wykonać polecenia 
do tekstu, które 
mogą potwierdzić 
jego prawidłowe 
zrozumienie.

Ocenę otrzymuje 
uczeń, którego wiedza 
i umiejętności 
pozwalają na w miarę 
samodzielne 
wykonywanie zdań o 
niewielkim stopniu 
trudności. Zna odmianę 
podstawowych 
czasowników 
regularnych i 
nieregularnych oraz 
słabo podstawowe 
formy czasowników 
nieregularnych. 
Zna szyki zdań 
złożonych (weil, daß, 
usw)

Jego technika 
cichego i 
głośnego 
czytania 
pozwala na 
zrozumienie 
tekstu. 

Uczeń 
poprawnie pisze 
wyrazy poznane 
na lekcji. Pisząc 
dłuższe 
wypowiedzi 
popełnia błędy, 
które często 
zakłócają 
komunikat 
językowy.

Bardzo mało 
aktywny na lekcji. 
Częste braki pracy 
domowej i liczne 
błędy językowe 
oraz gramatyczne. 

Ocena niedostateczna
 
 
 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:



- -          nie opanował techniki głośnego cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym 

zrozumienie tekstu,

- -          konstruuje wypowiedzi niepoprawne pod względem językowym i rzeczowym,

- -          nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności,

- -          nie przestrzega zasad gramatycznych i ortograficznych,

- -          nie przestrzega reguł gramatycznych, nie zna form podstawowych czasowników 

nieregularnych.
 


