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 KLASA 8: 

 
I. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

 

- prace klasowe 

- kartkówki 

- testy 

- zadania domowe (prace pisemne i projekty) 

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach) 

 

I. Poziom A2+ biegłości językowej wg ESOKJ, możliwy do realizacji z pomocą podręcznika Magnet smart 3 

w klasie VIII szkoły podstawowej 
 

1) Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane w podręczniku Magnet smart 3 i podlegające ocenie: 

- opisywanie aktywności na wymianie szkolnej 

- przytaczani wypowiedzi innych osób 

- parafrazowanie własnych wypowiedzi 

- czynności wykonywane przez opiekunkę (Au pair) 

- opowiadanie o wakacyjnym wyjeździe 

- nazwy mieszkańców kontynentów i krajów 

- instytucje Unii Europejskiej 

- podawanie dat rocznych 

- przedstawianie faktów z przeszłości 

- przedstawianie wybitnych postaci z krajów DACHL 

- porównywanie ludzi, miejsc, przedmiotów 

- opisywanie wybranych miast DACHL 

- nazwy wynalazków i odkryć naukowych 

- części samochodu  

- ważne wydarzenia z przeszłości  
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- wspomnienia szkolne 

- relacjonowanie minionych wydarzeń 

- opisywanie projektu szkolnego 

- nazwy zawodów, czynności z nimi związanych i miejsc pracy 

- plany zawodowe, uzasadnianie wyboru 

- pisanie życiorysu 

- media i technologie komunikacyjne 

- wyrażanie przynależności 

- określanie celu działania 

- czytelnictwo, popularne gazety 

- problemy młodzieży 

- nazywanie przyczyn konfliktów z rodzicami 

- nazywanie zagrożeń 

- okresy życia 

- nazwy ubrań 

- opisywanie wyglądu 

- wyrażanie marzeń i przypuszczeń 

- udzielanie porad 

- nazwy roślin i zwierząt 

- obowiązki właściciela psa/kota 

- zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego 

- klęski żywiołowe 

- literatura science-fiction 

 

2) Środki gramatyczne realizowane w podręczniku Magnet smart 3 i podlegające ocenie: 

- pytania zależne 

- zdania względne 

- liczebniki: daty roczne 

- zdania podrzędne ze spójnikiem dass 

- zaimki wskazujące 

- czas przeszły Präteritum 

- zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn 

- dopełniacz rzeczownika 
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- strona bierna stanu 

- zdania okolicznikowe celu ze spójnikami um … zu 

- zdania porównawcze  

- zdania z czasownikami sehen i hören oraz formą bezokolicznika innych czasowników 

- pytanie o dopełnienie przyimkowe 

- czasownik lassen 

- rekcja czasownika 

- zdania ze spójnikami also, deswegen, deshalb, trotzdem, sonst  

- zdania ze spójnikami aber, oder, und, denn, sondern 

- odmiana przymiotnika 

- zaimek wzajemny einander 

- tryb przypuszczający 

- czas przyszły Futur I 
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II.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają 

na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.  

Zakres 

wiedzy i 

umiejętności 

Poziomy 

wymagań 

edukacyjnych 

 

Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych 

 

Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych 

Wiedza 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- zna niewielką liczbę 

podstawowych słówek i 

wyrażeń z wymienionych 

zakresów tematycznych 

- zna tylko podstawowe 

reguły gramatyczne 

- w wymowie i w piśmie 

popełnia liczne błędy, co 

znacznie utrudnia 

komunikację 

- zadania leksykalno- 

-gramatyczne wykonuje 

powoli i/lub z pomocą 

innych osób 

Uczeń: 

- zna bardzo podstawowe 

słownictwo i wyrażenia z 

wymienionych zakresów 

tematycznych 

- popełnia dość liczne błędy 

w ich wymowie i zapisie 

- zna znaczną część 

podstawowych struktur 

gramatyczno-leksykalnych 

jednak z trudem je potrafi 

wykorzystać w komunikacji 

- zadania leksykalno-

gramatyczne wykonuje 

powoli, ale samodzielnie 

Uczeń: 

- zna większość 

wprowadzonego słownictwa 

i wyrażeń i z reguły 

poprawnie je wymawia oraz 

zapisuje 

- zna prawie wszystkie 

struktury gramatyczno-

leksykalne i często używa 

ich w komunikacji 

- zadania wykonuje 

samodzielnie z nielicznymi 

usterkami 

Uczeń: 

- zna prawie wszystkie 

wprowadzone słówka i 

wyrażenia z 

wymienionych zakresów 

tematycznych, 

bezbłędnie je wymawia i 

zapisuje 

- zna wszystkie struktury 

gramatyczno-leksykalne i 

nie popełnia błędów w 

zadaniach i z łatwością 

stosuje je w komunikacji 

Umiejętności  

 
1. receptywne 

(słuchanie/czytanie) 

 
 

 

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- rozumie polecenia 

nauczyciela i niektóre teksty 

odsłuchowe (globalnie) oraz 

potrafi wykonać poprawnie 

niektóre zadania na 

rozumienie ze słuchu, jeśli 

prezentowane teksty są 

dobrej jakości i zawierają 

Uczeń: 

- rozumie bez problemu 

polecenia nauczyciela i 

teksty odsłuchowe 

(globalnie) 

- potrafi wykonać większość 

zadań na rozumienie ze 

słuchu, jeśli może 

kilkakrotnie odsłuchać 

Uczeń: 

- rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela i 

wykonuje poprawnie 

większość zadań na 

rozumienie ze słuchu, 

potrafi także zrozumieć 

większość informacji 

szczegółowych w tekście  

Uczeń: 

- rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela 

oraz potrafi z 

prezentowanych tekstów 

zrozumieć i 

wyselekcjonować 

wszystkie potrzebne 

informacje, nie ma 
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2. produktywne 

(mówienie/pisanie) 
 

 

 

jednoznaczne informacje 

oraz są powtarzane 

kilkakrotnie  

- potrafi zrozumieć ogólnie 

bardzo proste teksty pisane, 

jeśli zawierają wszystkie 

znane mu słownictwo i 

struktury 

  

 

- potrafi z niewielką 

pomocą rozmówcy 

odpowiedzieć na pytania 

związane ze swoimi 

aktywnościami i 

opowiedzieć się w kilku 

zdaniach na poznane tematy 

dotyczące go osobiście, z 

trudnością nawiązuje 

komunikację z powodu 

słabej znajomości struktur 

gramatycznych i 

niepoprawnej wymowy 

- potrafi napisać według 

wzoru bardzo proste teksty, 

liczne błędy znacznie 

utrudniają ich 

komunikatywność 

teksty, a materiał jest powoli 

prezentowany 

- rozumie ogólnie proste 

teksty pisane w zakresie 

znanych mu tematów i 

struktur, a także wiele 

informacji szczegółowych  

 

 

 

- potrafi odpowiedzieć na 

pytania dotyczące go 

osobiście oraz z niewielką 

pomocą krótko opowiedzieć 

i zadać proste pytanie 

rozmówcy na poznane 

tematy, komunikację 

zakłócają nieznacznie błędy 

w wymowie, intonacji lub w 

strukturach gramatycznych 

- potrafi napisać według 

wzoru krótkie, 

kilkuzdaniowe teksty, które 

zawierają wprawdzie liczne 

błędy, ale są w miarę 

komunikatywne 

- czyta ze zrozumieniem 

większość tekstów na 

poznane tematy, potrafi 

podać ogólny sens tekstu i 

większość informacji 

szczegółowych 

 

 

 

 

- potrafi w prosty sposób 

wypowiedzieć się na 

większość poznanych 

tematów, stosując nowe 

słownictwo i struktury, 

wyrazić prostymi środkami 

swoje upodobania i opinie, 

komunikacji nie zakłócają 

nieliczne błędy wymowy 

lub intonacji 

- potrafi napisać według 

wzoru oraz często 

samodzielnie kilkuzdaniowe 

teksty, stosując poznane 

słownictwo i struktury, 

nieliczne usterki nie 

ograniczają 

komunikatywności tekstów 

większych problemów z 

wykonaniem zadań 

odsłuchowych 

- rozumie globalnie i 

szczegółowo prawie 

wszystkie teksty pisane, 

potrafi wykonać 

wszystkie zadania 

związane z tekstem 

 

- wypowiada się dość 

swobodnie, prostymi 

strukturami na prawie 

wszystkie poznane 

tematy z życia 

codziennego dotyczące 

jego samego i innych 

osób, wyraża w prosty 

sposób preferencje, 

upodobania i opinie 

swoje i innych osób, 

stosuje urozmaicone 

słownictwo i struktury 

- samodzielnie lub 

według wzoru tworzy 

teksty pisane, stosując 

urozmaicone słownictwo 

i poznane struktury  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 1) spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej oraz wykazuje aktywność w zdobywaniu podstawowej 

wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach niemieckiego obszaru językowego, a także świadomość związku między kulturą własną i kulturą tych 

społeczności oraz wrażliwość międzykulturową; 2) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem; 3) aktywnie współdziała w grupie, np. w 

lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach projektowych; 4) aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim. 


