
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego 

w Technikum Łączności nr 14 w Krakowie 
 

Ocena dopuszczająca 
 
Uczeń: 
- posiada wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia materiału z podstawy  
   programowej, umożliwiające świadome korzystanie z lekcji 
- rozumie proste wypowiedzi ustne i pisemne, reaguje na polecenia, określa 
   główną myśl wypowiedzi i wskazuje niektóre szczegółowe informacje 
- tworzy krótkie, proste wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie tematów  
   wymienionych w podstawie programowej, zawierające błędy leksykalne,  
   gramatyczne, ortograficzne i fonetyczne, które nie zakłócają komunikacji 
- zna podstawowe struktury gramatyczne podane w programie nauczania, 
   wykonuje zadania gramatyczne o niewielkim stopniu trudności 
 

Ocena dostateczna 
 
Uczeń spełnia warunki na ocenę dopuszczającą oraz: 
- posługuje się podstawowym zasobem środków językowych leksykalnych  
   określonych w podstawie programowej 
- potrafi odpowiedzieć na część pytań dotyczących przeczytanego lub  
   wysłuchanego tekstu 
- tworzy krótkie wypowiedzi ustne i pisemne w miarę spójne i logiczne 
- potrafi ustnie i w formie pisemnej wyrazić swoją opinię na omawiane tematy 
- potrafi dość poprawnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi  
   języka niemieckiego, wykonuje zadania gramatyczne o średnim stopniu  
   trudności 
 

Ocena dobra 
 
Uczeń spełnia warunki na ocenę dostateczną oraz: 
- stosuje urozmaicone słownictwo z różnych zakresów tematycznych 
- rozumie również dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne, potrafi określić intencje  
   autora i udzielić odpowiedzi na większość pytań dotyczących przeczytanego  
   lub wysłuchanego tekstu 
- redaguje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne, w których występują drobne    
    i nieliczne błędy 



- potrafi w miarę swobodnie wypowiadać się na tematy podane w podstawie  
   programowej i prowadzić dialogi 
- potrafi wyrazić uczucia i emocje 
- poprawnie posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi podanymi  
   w programie nauczania, w zadaniach gramatycznych o dużym stopniu  
   trudności popełnia niewiele błędów 
 

Ocena bardzo dobra 
 
Uczeń spełnia warunki na ocenę dobrą oraz: 
- rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o większym stopniu trudności,  
   wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
- sprawnie posługuje się językiem niemieckim w mowie i piśmie w zakresie  
   tematów określonych w podstawie programowej, mówi płynnie, spójnie,  
   poprawnie fonetycznie, prawie bezbłędnie gramatycznie 
- tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, charakteryzujące się naturalnością  
   i różnorodnością frazeologiczną 
- spontanicznie reaguje w różnych sytuacjach językowych 
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 
- poprawnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi wymienionymi  
   w programie nauczania, prawidłowo wykonuje zadania gramatyczne o dużym  
   stopniu trudności 
 

Ocena celująca 
 
Uczeń spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: 
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę  
   programową 
- potrafi ciekawie, innowacyjnie i obszernie prezentować sytuacje z życia  
   codziennego  
- rozumie autentyczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku niemieckim  
- podejmuje dodatkowe zadania rozwijające jego umiejętności językowe,  
   np. uczestniczy w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego, wykonuje  
   projekty, przygotowuje prezentacje multimedialne, bierze udział w wymianie  
   uczniów z niemiecką szkołą 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


