
                                                                                                                                                              

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII i VIII 
 

Numer programu nauczania:  SPCz/30/2021 

Nazwa programu nauczania: Program nauczania języka niemieckiego w szkole 

podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego ( II etap edukacyjny, klasy VII i 

VIII, autor Anna Jaroszewska) 

Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Zielenkiewicz 

Cele kształcenia – wymagania ogólne : 

I. Znajomość środków językowych - uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych 

w wymaganiach szczegółowych.  

II. Rozumienie wypowiedzi - uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane 

wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

III. Tworzenie wypowiedzi - uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i 

logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 IV. Reagowanie na wypowiedzi -uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach 

reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w 

formie bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

V. Przetwarzanie wypowiedzi - uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych 

Tematyka zajęć realizowana w klasie VII i VIII: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, 

uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);  

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe);  

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory 

szkolne, życie szkoły);  

4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);  

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, 

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);  

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);  

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, 

środki płatnicze, korzystanie z usług);  

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, 

hotel, wycieczki);  

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);  

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);  



                                                                                                                                                              

 

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);  

12) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz) 

 

Zagadnienia gramatyczne:  

 

1) alfabet niemiecki; liczebniki główne (0–100, 200, 300, …, 1000, 1100…); liczebniki 

porządkowe;  

2) rzeczownik wybrane nazwy własne (zgodnie z zakresem tematycznym); forma żeńska  

i męska, nazw zawodów; rzeczownik (rodzaj męski, żeński, nijaki); liczba mnoga 

rzeczowników; rzeczowniki z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym; rzeczownik bez 

rodzajnika; rzeczowniki złożone; rzeczowniki odczasownikowe i odprzymiotnikowe;  

3) przymiotnik: odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym i określonym;  odmiana 

przymiotnika bez rodzajnika;  

4) przysłówek: wybrane przysłówki odprzymiotnikowe; przysłówki określające częstotliwość: 

nie, manchmal, immer, oft; przysłówki określające czas: gestern, heute, morgen, jetzt, sofort, 

bald; inne wybrane przysłówki określające sposób (gut, richtig, schnell, langsam, schön, lange, 

kurz …), miejsce oraz kierunek (rechts, links, oben, unten, hinten, vorn, geradeaus, dort, hier, 

weg, zu Hause, da…);  

5) rodzajnik: rodzajnik określony i nieokreślony w 1., 2., 3. i 4. przypadku; 

6) zaimek: zaimek osobowy w funkcji podmiotu: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie;  forma 

grzecznościowa Sie; zaimek dzierżawczy w 1. przypadku w liczbie pojedynczej i w liczbie 

mnogiej: mein, dein, sein, ihr, unser/e, euer/eure, ihr/e, Ihr/e; zaimek nieokreślony: etwas, 

nichts, alles, viele; zaimek zwrotny: mich, dich, sich, uns, euch, sich; zaimek wskazujący: 

dieser, diese, dieses, diese, der, die, das; zaimek nieosobowy es; zaimek pytający: wer, wie, 

was, welche, wie viel, wo, wann, warum, woher, wohin;  

7) przyimek: przyimki z 3. przypadkiem: aus, bei, mit, nach, von, zu; przyimki z 4. 

przypadkiem: für, ohne, um, bis; przyimki z 3. lub 4. przypadkiem: an, auf, in, unter, vor;  

8) czasownik i formy czasownikowe: czasowniki: sein, haben; czasowniki modalne: können, 

wollen, mussen, möchten; czasowniki regularne; wybrane czasowniki nieregularne: lesen, 

essen, fahren, laufen, nehmen, treffen, schlafen; czasownik heißen; czasownik werden; 

wybrane czasowniki rozdzielnie złożone; tryb rozkazujący; tryb przypuszczający Konjunktiv 

II (Imperfekt) czasowników haben, sein, werden; tryb przypuszczający Konjunktiv II 

(Imperfekt) czasowników modalnych;  

9) czasy: czas teraźniejszy Präsens; czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein; czas 

przeszły Präteritum wybranych czasowników modalnych; czas przeszły Perfekt  

z czasownikami haben i sein;  

10) partykuły:  auch, bitte, danke, doch, gut, ja, nein, nicht, okay, schön, sehr, so;  

11) konstrukcje zdaniowe: szyk prosty i przestawny w zdaniu pojedynczym; szyk wyrazów  

w zdaniu złożonym; tworzenie zdań pytających przez zmianę szyku w zdaniu, przez użycie 

zaimka pytającego, przez użycie zaimka pytającego z przyimkiem; tryb rozkazujący; zdania ze 

spójnikami, po których następuje szyk prosty: aber, denn, und, oder; zdania ze spójnikami, po 

których następuje szyk przestawny: dann; zdania z zaprzeczeniem: nein, nicht, kein, keine;  

12) pytajniki: woher?, wer?, wo?, wie?, wie alt?, wie spät?, was?, wann?, wie oft?, wohin?, 

warum? 

 

 

 



                                                                                                                                                              

 

Wymagania na poszczególne stopnie w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej 

Uczeń otrzyma ocenę: 

CELUJĄCĄ jeżeli : 

• rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim oraz 

teksty pisane oraz słuchane, 

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, 

wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu,  

• biele potrafi opowiedzieć treść wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, stosując 

bogate słownictwo oraz trudniejsze struktury gramatyczne, 

• biegle tworzy wypowiedzi zawierające wyjątkowo bogate słownictwo i trudniejsze 

struktury gramatyczne, w jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne 

fonetycznie, nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację,  

• potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez 

przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc swojego stanowiska argumentami, 

• wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i 

logiczna, zawiera wyjątkowo bogate i urozmaicone słownictwo, zdania zbudowane są 

za pomocą trudniejszych struktur gramatycznych,  

• wypowiedź pisemna zawiera tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu i nie zawiera błędów interpunkcyjnych, 

• bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,  

• jest bardzo aktywny na zajęciach – zaangażowany w wykonywanie wszystkich poleceń 

nauczyciela i zleconych zadań oraz pracę w grupie/parze,  

• jest systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe a także 

dodatkowe zadania domowe, 

• ze sprawdzianów uzyskuje bardzo wysokie wyniki (nie mniej niż 98 %), 

• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji. 

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli: 

• rozumie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim oraz prawie 

wszystkie teksty pisane oraz słuchane, 

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, 

wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu,  

• potrafi opowiedzieć treść wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, stosując poznane 

słownictwo oraz struktury gramatyczne, 

• tworzy wypowiedzi zawierające dość bogate słownictwo i trudniejsze struktury 

gramatyczne, jego wypowiedzi są spójne, logiczne i poprawne fonetycznie, nie 

popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację,  

• potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez 

przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc swojego stanowiska argumentami, 

• wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i 

logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, zdania zbudowane są za pomocą 

poznanych struktur gramatycznych,  

• wypowiedź pisemna zawiera drobne sporadyczne błędy, które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu i nie zawiera błędów interpunkcyjnych, 

• bezbłednie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,  



                                                                                                                                                              

 

• jest aktywny na zajęciach – zaangażowany w wykonywanie wszystkich poleceń 

nauczyciela i zleconych zadań oraz pracę w grupie/parze,  

• jest systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe zadania 

domowe, 

• ze sprawdzianów uzyskuje wysokie wyniki (nie mniej niż 88 %), 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. 

 

DOBRĄ jeżeli: 

• rozumie znaczną większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim 

oraz znaczną większość tekstów pisanych oraz słuchanych, 

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, 

wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu,  

• popełniając drobne błędy potrafi opowiedzieć treść wysłuchanego lub przeczytanego 

tekstu, stosując poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne, 

• tworzy wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne, jego 

wypowiedzi są spójne i logiczne, popełnia w wypowiedziach pojedyncze błędy, które 

nie zakłócają komunikacji,  

• jego wypowiedzi są płynne, lecz mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela,  

są zgodne z tematem, zawierają drobne błędy fonetyczne, 

• wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i 

logiczna, zawiera podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne,  

• wypowiedź pisemna zawiera drobne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu 

i zawiera nieliczne błędy interpunkcyjne, 

• wypowiedź pisemna zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur 

składniowych, 

• stosuje poprawne struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, buduje 

spójne proste zdania, 

• jest aktywny na zajęciach –chętnie wykonuje polecenia nauczyciela i zlecone zadania 

oraz pracuje w grupie/parze,  

• jest systematyczny, chętnie i dobrowolnie wykonuje prace projektowe, odrabia zadania 

domowe, 

• ze sprawdzianów uzyskuje dobre wyniki (nie niższe niż 70%), 

• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji. 

 

DOSTATECZNĄ jeżeli: 

• uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim oraz 

tekstów słuchanych i czytanych, 

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu potrafi krótko odpowiedzieć na 

pytania do tekstu, stosując słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie 

nauczania, 

• stosuje krótkie wypowiedzi ustne zawierające pojedyncze zwroty i struktury zawarte w 

programie nauczania, wypowiedzi ustne często są niespójne i nielogiczne,  

• popełnia wiele błędów, które czasami zakłócają komunikację,  

• jego wypowiedzi są zwykle krótkie i często charakteryzują się brakiem logicznej 

całości, są zgodne z omawianym tematem i nie zawsze są poprawne fonetycznie, 

• wypowiedź pisemna jest zgodna z wymaganą formą, zgodna z tematem i logiczna, 



                                                                                                                                                              

 

• wypowiedź pisemna zawiera błędy, które nie wpływają znacząco na rozumienie tekstu 

oraz zawiera nieliczne błędy interpunkcyjne,  

• wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych, 

• uczeń poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne zawarte w programie 

nauczania, rzadko buduje spójne, złożone zdania, potrafi budować tylko proste 

poprawne zdania, 

• poznane treści i umiejętności uczeń opanował na poziomie podstawowym,  

• dosyć systematycznie uczestniczy w lekcjach, jednak niesystematycznie przygotowuje 

się do lekcji i nie zawsze odrabia zadania domowe, pracuje w parach/grupach, 

• ze sprawdzianów uzyskuje wyniki wyższe niż 50%, ale niższe niż 70%, 

• w stopniu dostatecznym korzysta ze słownika dwujęzycznego. 

 

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 

• teksty słuchane i czytane rozumie w niewielkim stopniu,  

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu nie potrafi znaleźć większości 

potrzebnych informacji,  

• tylko nieliczne zwroty potrafi wykorzystać w wypowiedziach pisemnych lub ustnych, 

wypowiedzi ustne ucznia bazują tylko na kilku pojedynczych słowach i podstawowych 

strukturach gramatycznych zawartych w programie nauczania,  

• wypowiedzi ustne są krótkie, niespójne i nielogiczne, liczne błędy popełniane w 

wypowiedzi ustnej zakłócają komunikację i utrudniają zrozumienie intencji 

wypowiedzi, 

• uczeń ma trudności w przygotowaniu wypowiedzi pod kątem danego tematu,  jego 

wypowiedzi nie są poprawne fonetycznie,  

• wypowiedź pisemna nie zawiera złożonych struktur; zdania są krótkie, proste i często 

niezgodne z tematem,  

• wypowiedź pisemna zawiera tylko podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne 

zawarte w minimum programowym oraz zawiera liczne błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie tekstu oraz liczne błędy interpunkcyjne,  

• wypowiedź pisemna zawiera w minimalnym zakresie podstawowe słownictwo i 

struktury składniowe,  

• nie potrafi zastosować poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie 

nauczania,  

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje ubogie słownictwo, bardzo rzadko 

buduje spójne i logiczne zdania, budując krótkie zdania, nie potrafi dobrać słów 

odpowiadających tematowi,  

• nie opanował treści i umiejętności objętych programem nauczania w danej klasie na 

poziomie minimum,  

• nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie 

uczestniczy aktywnie w lekcji, niechętnie pracuje w grupie/parze, 

• ze sprawdzianów uzyskuje wyniki poniżej 50% ale wyższe niż 30 %, 

• w bardzo słabym stopniu posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi. 



                                                                                                                                                              

 

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 

• nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, oraz nie rozumie 

słuchanych i czytanych tekstów nawet w 30%, 

• na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu nie potrafi odnaleźć wymaganych 

informacji, nie radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w tekście 

słuchanym lub czytanym ani z przekształcaniem ich w formę wypowiedzi pisemnej,  

• nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania dotyczące znanych mu tematów,  nie potrafi 

wypowiedzieć się na podane tematy ani zbudować ustnie kilku prostych zdań do tych 

tematów,  

• nie radzi sobie z przygotowaniem wypowiedzi ustnej zawierającej minimum 

wymaganego słownictwa, 

• wypowiedź pisemna nie zawiera żadnej wymaganej formy, nie jest zgodna z tematem, 

nie zawiera wymaganego minimum słownictwa i struktur gramatycznych zawartych w 

podstawie programowej, 

• wypowiedź pisemna zawiera dużą ilość błędów, które uniemożliwiają zrozumienie 

tekstu oraz bardzo liczne błędy interpunkcyjne,  

• uczeń nie potrafi samodzielnie zbudować prostych zdań, nie umie zastosować 

wymaganych struktur składniowych, 

• nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w minimum programu 

nauczania, pojedyncze słowa stosowane w wypowiedziach uniemożliwiają 

komunikację i zrozumienie tekstu,  

• ubogi zasób słownictwa uniemożliwia budowę zdań, niespójnie i nielogicznie 

zbudowane zdania z pojedynczych wyrazów nie odpowiadają tematowi, 

• nie opanował minimum treści i umiejętności objętych programem nauczania w danej 

klasie, 

• nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie pracuje 

w parach/grupach, nie przygotowuje się systematycznie do zajęć i nie odrabia zadań 

domowych,  

• ze sprawdzianów uzyskuje wyniki nie niższe niż 30%, 

• nawet w stopniu podstawowym nie posiadł kompetencji językowych,  

• nie stosuje poleceń i wskazówek nauczyciela, nie wykazuje chęci nawiązania kontaktu 

ani też nie przyjmuje oferowanej mu pomocy ze strony nauczyciela. 


