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prowadzący : mgr Z. Gruell                                                                                                                                                          Szczecin 2016-09-01 

podręcznik „ und so weiter” - Aleksandra Kubicka                                                                                 

                                                                                                                                                                          Szkoła Podstawowa nr54 w Szczecinie 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania i szczegółowe wymagania edukacyjne                                   

z języka niemieckiego dla klas 4 - międzyoddziałowych 

 

 

I. Warunki uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej. 

 

Uczniowie w klasie czwartej otrzymują ocenę według WSO. Ocenianie roczne,                

semestralne oraz cząstkowe dobywa się w skali 1 – 6 : 

 
Ocena celująca – 6 –  cel 

Ocena bardzo dobra – 5 –  bdb 

Ocena dobra – 4 –  db 

Ocena dostateczna – 3 –  dst 

Ocena dopuszczająca – 2 –  dop 

Ocena niedostateczna – 1 –  ndst 
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Ocena roczna i semestralna jest oceną wystawiana w systemie wagowym. 

 

Ocenę cząstkową mają wagę : prace pisemne, odpowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe, aktywność/  

praca na lekcji oraz udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 

II. Ogólne zasady oceniania w klasach IV – VI 

 
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opie- 

    kunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania 

    oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). 

 

3. Wiedza i umiejętności uczniów powinny być sprawdzane możliwie jak najczęściej, np. po każdej prze- 

    prowadzonej lekcji, szeregu lekcji na dany temat lub po zakończeniu kolejnego rozdziału z podręcznika. 

 

4. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemna i ustną , dzięki czemu 

    uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat przebiegu swojego procesu 

    uczenia się. 

 

5. Podczas lekcji oceniana jest ich aktywność. Nauczyciel odnotowuje ja w dzienniku, o czym powiadamia 

    ucznia. Za różne formy aktywności ucznia, jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne 

    wykonanie dodatkowych zadań, w rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc  

    w organizowaniu projektów językowych, gier i zabaw itp. mogą być przyznawane plusy ( + 5) ocena bdb. 
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6. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na podwyższenie 

    oceny końcowej. 

 

7. Umiejętności językowe mogą być sprawdzane za pomocą : 

    >  odpowiedź usta 

    >  aktywność na lekcji 

    >  zadania domowe, projekty 

    >  kartkówka z aktualnego materiału  

    >  praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych 

    >  tłumaczenia tekstów 

    >  czytania z prawidłową wymową 

 

8. Pisemne formy testów i sprawdzianów ( nie dotyczy kartkówek ) są oceniane zgodnie z wymaganą ilością 

    punktów na daną ocenę według następującej skali : 

 

     do 30%           - niedostateczny 

    31% - 50%     - dopuszczający 

    51% - 74%     - dostaczny 

    75% - 90%     - dobry 

    91% - 100%   - bardzo dobry 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który za pracę pisemną zdobył stopień bardzo dobry wykonał zadanie 

dodatkowe wykraczające poza program wymaganego poziomu materiału.  
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III. Ogólne wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego : 

 

*ocena celująca : kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: zakres wiedzy i umiejętności wykracza- 

  jących poza program nauczania, uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bardzo do- 

  brze posługuje się językiem ( intonacja, wymowa, struktury gramatyczne i strukturalne ), chętnie bierze 

  udział w konkursach szkolnych, między szkolnych, uzyskał tytuł laureata w tych konkursach. 

 

*ocena bardzo dobra : uczeń rozumie polecenia nauczyciela ( w języku niemieckim ), potrafi wyszukać  

  szczegółowe informacje w nieskomplikowanych dialogach i wypowiedziach, rozumie i potrafi zadawać 

  proste pytania i udzielać odpowiedzi na nie, ma opanowaną poprawną wymowę w zakresie poznanego  

  materiału, czyta płynnie i potrafi odnaleźć konkretne informacje, poprawnie zapisuje znane słowa ze  

  słuchu. 

 

*ocena dobra : uczeń rozumie znacząca większość poleceń nauczyciela, potrafi odnaleźć większość infor-   

  macji w nieskomplikowanych dialogach i wypowiedziach, potrafi zadawać proste pytania i odpowie- 

  dzieć na nie, popełnia drobne błędy w wymowie, czyta w sposób zrozumiały dla odbiorcy, Zna ogólny 

  sens czytanego tekstu i potrafi odnaleźć niektóre informacje, potrafi zapisać poprawnie znaczącą wię-  

  kszość znanych mu słów.  

 

*ocena dostateczna : uczeń rozumie część poleceń nauczyciela, zna ogólny sens, ale ma problem z znaj- 

  dywaniem szczegółowych informacji w dialogach i wypowiedziach, zadaje bardzo proste pytania a jego 

  odpowiedzi na nie, nie są formułowane pełnym zdaniem, popełnia błędy w wymowie, nie czyta płynnie,  

  zna ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć tylko kilka szczegółowych informacji, zapisuje tylko 

  poprawnie część znanych mu słów. 
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*ocena dopuszczająca : uczeń ma bardzo duże problemy z rozumieniem pleceń nauczyciela, uczeń po- 

  trzebuje dużej pomocy ze strony nauczyciela, jego wiedza jest odtwórcza, ale umożliwia mu zdobywanie 

  dalszej wiedzy. 

 

*ocena niedostateczna : uczeń lekceważy obowiązek szkolny przez co nie spełnia warunków na uzyskanie 

  oceny dopuszczającej.  

  

IV. Szczegółowe kryteria oceniania w klasach IV – VI : 

 

1. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej : 

 

 
Ocena Celująca  Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Wymowa Wyraźny akce- 

nt, wypowiedź 

zrozumiała.  

Dosyć wyrażny 

akcent, wypo- 

wiedź zrozu- 

miała. 

Niewyraźny 

akcent, ale wy- 

powiedź zrozu- 

miała. 

Błędy powodu- 

ją, że wypo- 

wiedź jest nie- 

zrozumiała. 

Wypowiedź 

nie- 

zrozumiała, ko- 

nieczność po- 

wtórzeń. 

Komunikat nie- 

malże niezrozu- 

miały. 

Gramatyka Brak błędów 

gramatycznych. 

Nieliczne lub 

brak błędów  

gramatycznych. 

Pojedyncze 

błędy gramaty- 

czne. 

Częste błędy 

zakłócające ko- 

munikację. 

Zdania bardzo 

proste lub o za- 

kłóconej kon- 

strukcji. 

Poważne błędy 

uniemożliwia- 

jące zrozumie- 

nie komunikatu 

Leksyka Słownictwo 

wykraczające 

poza program 

nauczania w 

danej klasie. 

Poprawny do- 

bór słownictwa. 

Czasami niepo- 

prawny dobór 

słownictwa. 

Częste błędy, 

ograniczona 

znajomość sło- 

wnictwa. 

Niewielki za- 

sób 

słownictwa. 

Bardzo mały 

zasób słowni- 

twa uniemożli- 

wiający komu- 

niwację. 
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Ocena Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Płynność 

mówienia 

Wypowiedź 

bardzo płynna, 

poprawne 

tempo mówie- 

nia.  

Wypowiedź 

płynna, popra- 

wne tempo mó- 

wienia. 

Od czasu do 

czasu przerwy  

w wypowiedzi. 

Powolne tempo 

mówienia, 

dużo 

przerw. 

Bardzo duże 

zahamowania  

w mówieniu, 

dużo przerw. 

Rozmowa nie- 

Możliwa z po- 

wodu licznych 

przerw i powol- 

nego tempa 

mówienia 

 

 

2. Kryteria oceny prac pisemnych ( wypracowania, opisy, listy, e-mail itp. ); Forma opisowa oceny: 

 

*Ocena celująca : wypowiedź samodzielna, swobodna, bogactwo leksykalne, różnorodność struktur wykra- 

  czjące poza program nauczania, całkowita poprawność językowa ( struktury gramatyczne i językowe), 

  treść zgodna z tematem, wypowiedź zgodna z wymaganą formą. 

 

*Ocena bardzo dobra : wypowiedź samodzielna, płynna, swobodna, bogactwo struktur leksykalno – grama- 

  tycznych, bardzo nieliczne błędy gramatyczne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji, treść zgodna 

  z tematem, wypowiedź zgodna z wymaganą formą. 

 

*Ocena dobra : wypowiedź samodzielna, płynna, nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, niezakłócające 

  komunikacji, słownictwo odpowiednie do zadania, treść zgodna z tematem, wypowiedź zgodna z wymaga- 

  ną formą.  
 
 

*Ocena dostateczna : proste, mało urozmaicone słownictwo, problem z doborem właściwych słów i z po- 

  prawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno – gramatyczne zakłócające komunikację, 
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  treść zgodna z tematem, wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą, wypowiedź zawiera część 

  elementów zawartych w pleceniu. 

 

*Ocena dopuszczająca : ubogie słownictwo, błędy gramatyczno – leksykalne zakłócające w znacznym sto- 

  niu komunikację, zrozumienie wypowiedzi, wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą, wypowiedź 

  zawiera niewielką część elementów zawartych w poleceniu. 

 

*Ocena niedostateczna : brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowy  

  zdań, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania informacji i lub praca 

  niezgodna z tematem, praca niezgodna z wymaganą formą. 

 

Kartkówki : 

 

1. Kartkówki to sprawdziany pisemne do 15 min. 

2. Obejmujące słownictwo z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

3. Powinny być sprawdzone i oddane do tygodnia. 

4. Mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. 

 

Praca domowa : 

 

1. Oceniając prace domowe ( pisemne ) nauczyciel bierze pod uwagę kryteria oceny pracy pisemnej. 

2. Zadania domowe w zeszycie ćwiczeń oceniane są za poprawność ich wykonania tj. błędy grama- 

    tyczne, leksykalne i ortograficzne. 

3. Prace domowe podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia. 

4. Prace domowe powinny być zadawane często, a nawet po każdej lekcji, z wyjątkiem świąt i ferii. 

5. Powinny uwzględniać stopień trudności, utrwalać i rozwijać indywidualne zdolności ucznia. 
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6. Nauczyciel każdą prace domową powinien objaśnić. 

 

Zeszyt przedmiotowy : 

 

1. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego uwzględnia się prace domowe, systematyczność, prace dodat- 

    kowe, estetykę i staranne pismo. 

2. Ocenia się je przynajmniej raz w półroczu. 

3. Zeszyt nie zawsze podlega ocenie formie oceny. 

4. W przypadku nieobecności uczeń uzupełnia brakujące zapisy tematów, notatki i opanowuje dany zakres     

    materiału na najbliższą lekcję. Jeśli nieobecność jest dłuższa uzupełnia materiał na najbliższych konsulta- 

    cjach.   

 

3. Kryteria oceny czytania : 

  
 

*Ocena celująca : uczeń, który czyta tekst bardzo płynnie, wyraźnie i poprawnie go akcentuje, niekoniecznie 

  przerobiony na lekcjach i umie go zarówno samodzielnie przetłumaczyć. 
 

*Ocena bardzo dobra : uczeń czyta bezbłędnie i  bez pomocy nauczyciela  rozumie dokładnie przeczytany  

  tekst. 

*Ocena dobra : uczeń czyta tekst czysto i spójnie, ale może popełniać drobne błędy. Z reguły potrafi  

  przetłumaczyć to co przeczytał bez pomocy nauczyciela. 

 

*Ocena dostateczna : uczeń potrafi przeczytać co najmniej 50% tekstu bez rażących błędów, średnio radzi 

  sobie z jego tłumaczeniem. 

 

*Ocena dopuszczająca : uczeń czyta przy pomocy nauczyciela. Ma poważne problemy z czytaniem i tłuma- 

  czeniem tekstu. 
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*Ocena niedostateczna : uczeń nie potrafi przeczytać tekst nawet z pomocą nauczyciela, wykazuje zupełny 

  brak rozumienia tego co czyta. 

 

 

4. Kryteria oceny ze słuchania : 

 

*Ocena celująca : uczeń, który rozumie teksty słuchane wykraczające poza program nauczania. 

 

*Ocena bardzo dobra : uczeń bardzo dobrze rozumie sens ogólny różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi 

  bezbłędnie wykonać zadania ze słuchu polegające na uzupełnianiu teksu lub udzieleniu odpowiedzi ustnej. 

 

*Ocena dobra : uczeń rozumie większość informacji i potrafi je przekształcić w narzuconą właściwa formę.  

 

*Ocena dostateczna : uczeń nie zawsze rozumie sensu różnorodnych tekstów, ale potrafi udzielić z częścio- 

  wo poprawnie odpowiedź. 

   

*Ocena dopuszczająca :  uczeń jest wstanie wychwycić tyko klika kluczowych informacji z danego tekstu, 

  ale potrafi udzielić poprawną odpowiedzi z pomocą nauczyciela. 
 

*Ocena niedostateczna : uczeń rażąco nie rozumie teksty słuchane, poleceń i pytań kierowanych do niego. 
 
 

  Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klas 4 – 6 szkoły 

podstawowej jest Program nauczania języka niemieckiego uwzględniający Nową Podstawę Kształcenia 

Ogólnego, zgodnie z którą uczeń powinien drugiego etapu edukacyjnego poznać słownictwo i nabyć 

poniższe umiejętności językowe : 
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  V. Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy IV – poręcznik „ und so weiter ”. 2016/17 r. 

 

 
 

Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

1
. 
W

er
 b

is
t 

d
u

 ?
 1

6
 h

 

 

Und so weiter – was ist das? 

Uczeń zna  budowę podręcznika  i ze -

szytu ćwiczeń, wie do czego służy płyta 

CD z nagraniami.  

 

Uczeń zna  budowę podręcznika     

i tematykę oraz zeszytu ćwiczeń, 

wie do czego służy płyta CD         

z nagraniami.  

 

 

1h 

 

Wo wohhnst du? 

 

Uczeń wie jakie są kraje  niemieckiego 

obszaru językowego i umie je nazwać 

nazwy z stronami świata. 

Uczeń wie jakie są kraje  niemiec- 

kiego obszaru językowego i umie 

je nazwać ,potrafi odszukać je na 

mapie wraz z nazwaniem stron 

świata i ich stolic. 

 

3h 

 

Wer bist du ? 

Uczeń potrafi przedstawić się i podać 

własne miejsce zamieszkania. 

Potrafi z częściową z pomocą nauczy-

ciela przedstawić  się pisemnie w liście. 

Uczeń potrafi przedstawić się 

samodzielnie i podać własne 

miejsce zamieszkania oraz 

pożegnać kolegę/ koleżankę. 

Potrafi pisemnie się przedstawić  

w liście do wybranego kolegi.  

Umie użyć poprawnie czasownik 

wohnen   z zaimkiem osobowym 

ich i du. 

 

 

4h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

1
. 
W

er
 b

is
t 

d
u

 ?
 1

6
 h

 

 

Wie alt bist du ? 

Uczeń zna liczebniki podstawowe          

i złożone conajmniej19 oraz umie je  

prawidłowo wymienić. 

 

Uczeń zna liczebniki podstawowe          

i złożone (budowę do100) oraz 

umie je prawidłowo wymienić.  

Umie zapytać o wiek oraz numer 

telefonu i podać własny. 

Umie użyć czasownik heißen, 

sein w liczbie poj. w 1 i 2 os. 

Prawidłowo stosuje strukturę 

zdania pytającego. 

 

3h 

 

Wir singen ein Lied „ Guten 

Morgen“ 

Uczeń potrafi z częściową pomocą 

nauczyciela zaśpiewać i przetłumaczyć 

piosenkę. 

 

Uczeń potrafi  samodzielnie 

zaśpiewać i przetłumaczyć 

piosenkę. Potrafi w krótkich 

tekstach szukać najważniejszej 

informacji. 

 

2h 

 

Die kluge Eule prüft. 

Uczeń rozumie selektywnie tekst 

do czytania; ćwiczy wymowę 

utrwalając  

materiał z poprzednich lekcji  do testu 

kontrolnego. 

Uczeń rozumie prawidłowo tekst 

do czytania; ćwiczy wymowę 

utrwalając materiał z poprzednich 

lekcji  do testu kontrolnego. 

 

1h 

Test nr 1. Sprawdzian z wiadomości. Sprawdzian z wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

2
. 
M

ie
n

e 
H

o
b

b
y

 ?
 1

6
 h

 
 

Was machst du gern ? 

Uczeń potrafi nazwać nazwy czynności 

i pokazać je za pomocą gestów. 

 

 

Uczeń potrafi  prawidłowo 

zapytać o nazwy  czynności i 

pokazać je za pomocą gestów oraz 

je użyć także 

w zdaniu oznajmującym w 

liczbie poj. w 1. i 2 os. 

 

3h 

 

Schwimmst du gern ? 

 

Uczeń potrafi zapytać kolegę/koleżankę 

o ulubioną grę/zabawę. 

Uczeń potrafi zapytać kolegę /ko-

leżankę o jego hobby; ulubioną 

grę i zabawę ; użycie prawidłowe 

szyku wyrazów w zdaniu pytają- 

cym; użycie przeczenia Nein, 

nicht. 

 

2h 

 

Was machst du in der Frei - 

zeit ? 

Uczeń potrafi opowiedzieć , jak spędza  

wolny czas. 

Uczeń potrafi opowiedzieć , jak 

spędza wolny czas, co go naj –

bardzej interesuj z użyciem zdań  

oznajmujących i pytających oraz  

przeczeń  Nein i nicht.  

 

2h 

Was macht sie ? Uczeń potrafi powiedzieć co robi 

kolega lub koleżanka. 

Uczeń potrafi zapytać i powie -

dzieć co robi kolega lub koleżanka 

używając stosownie zaimek oso- 

bowy lp. w 2 i 3 os.  

 

2h 

Wir siengen ein Lird  

„ Was machst du ?„ 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna znaczenie 

jej słów. 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna zna- 

czenie jej słów. Potrafi budować 

zdania oznajmujące i pytające. 

 

2h 

Was spielst du gern ? Uczeń rozumie selektywnie tekst do 

słuchania. 

Uczeń rozumie poprawnie tekst 

do słuchania, potrafi prawidłowo 

zadawać do tekstu pytania. 

 

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

  

 

Die kluge Eule prüft . 

Uczeń rozumie selektywnie tekst 

do czytania; ćwiczy wymowę 

utrwalając materiał z poprzednich lekcji  

do testu kontrolnego. 

Uczeń rozumie prawidłowo tekst 

do czytania; ćwiczy wymowę 

utrwalając materiał z poprzednich 

lekcji  do testu kontrolnego. 

 

1h 

Test nr 2 . Sprawdzian z wiadomości. Sprawdzian z wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 

 

3
. 
M

ei
n

e 
F

a
m

il
ie

 1
6

 h
 

 

Das ist meine Familie . 

Uczeń zna nazwy członków rodziny. Uczeń zna nazwy członków rodzi- 

ny i potrafi o nich zapytać;  

stopnie pokrewieństwa; zaimek 

dzierżawczy mein, meine. 

 

2h 

Was sind sie von Beruf ? Uczeń zna nazwy wybranych zawodów. Uczeń zna nazwy wybranych za –

wodów i potrafi o nie zapytać; 

zaimek dzierżawczy dein, deine; 

zwrot – Was ist sie/er von Beruf? 

 

3h 

Ist dein Vater Fotograf ? Uczeń potrafi zastosować pytanie o roz- 

strzygnięcie. 

Uczeń potrafi zastosować pytanie 

o rozstrzygnięcie; przygotowuje 

się do przeprowadzenia wywiadu. 

 

2h 

Eine Familie aus Deutschland. Uczeń potrafi przeprowadzić wywiad. Uczeń potrafi przeprowadzić 

wywiad; rozumie warianty seman- 

tyczne czasownika können; 

zaimek os. w l mn. i czas. regul.  

 

2h 

Wir singen ein Lied  

„ Finger – Familie „ 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna znaczenie 

jej słów. 

 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna 

znaczenie jej słów. 

Potrafi wypełnić formularz. 

 

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

3
.M

ei
n

e 
F

a
m

il
ie

 
 

Wer ist das ? 

Uczeń rozumie selektywnie tekst do słu- 

chania. 

Uczeń rozumie poprawnie tekst do 

słuchania, potrafi prawidłowo 

opowiedzieć o swojej rodzinie. 

 

1h 

 

Die kluge Eule prüft . 

Uczeń rozumie selektywnie tekst do 

czytania ;ćwiczy wymowę utrwalając  

materiał z poprzednich lekcji  do testu 

kontrolnego. 

Uczeń rozumie prawidłowo tekst 

do czytania; ćwiczy wymowę 

utrwalając materiał z poprzednich 

lekcji  do testu kontrolnego. 

 

1h 

Test nr 3 . Sprawdzian z wiadomości. Sprawdzian z wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 

Mini projekt – „Meine Familie” Wykonanie projektu i prezentacja. Wykonanie projektu i prezentacja. 1h 

 

4
. 
H

a
u

st
ie

re
 1

6
 h

 
 

  

 

Was ist das? 

 

Uczniowie znają podstawowe nazwy 

zwierząt domowych. 

Uczniowie znają nazwy zwierząt 

domowych oraz rodzajnik nie- 

określony w mianowniku . 

 

2h 

 

Der Hund wohnt hier. 

Potrafią użyć rzeczownika z rodzaj- 

nikiem określonym.. 

Uczniowie rozumieją znaczenie 

rodzajnika w języku niemieckim; 

Potrafią użyć rzeczownika             

z rodzajnikiem określonym. 

 

3h 

 

Mien Hamster ist weiß. 

Uczniowie znają podstawowe nazwy 

kolorów. 

Uczniowie znają nazwy kolorów; 

Potrafią przedstawić swoje 

zwierzątko. 

 

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

  

4
. 

H
a
u

st
ie

re
 1

6
 h

 
 

 

 

Ist das ein Fisch? 

Uczniowie potrafią odnaleźć w tekście 

potrzebne informacje; Potrafi wymienić 

zaimek osobowy w lp. i l.mn. 

 

Uczniowie potrafią odnaleźć w 

tekście potrzebne informacje; 

Potwierdzić lub zaprzeczyć; są w 

stanie powiedzieć, co maja a czego 

nie oraz rodzajnik nieokreślony     

w mianowniku; Zaprzeczenie  

kein/keine , koniugacja 

czasownika haben w liczbie 

pojedynczej i mnogiej. 

 

 

 

3h 

 

 

Hast du einen Papagei? 

Uczniowie rozumieją treść formularza    

i w miarę możliwości  potrafią go 

wypełnić; 

 

Uczniowie rozumieją treść 

formularza i potrafią go wypełnić; 

Potrafią użyć rodzajnika 

nieokreślonego w bierniku a także 

zaprzeczeń kein, keine. 

 

2h 

       Wir singen ein Lied 

- „Meine Katze Heißt Mohr“ 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna znaczenie 

jej słów. 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna 

znaczenie jej słów. Potrafią 

dopasować odgłosy do zwierząt;  

 

1h 

 

Die kluge Eule prüft. 

Uczniowie rozumieją selektywnie tekst 

do czytania; ćwiczą wymowę;                         

utrwalają wiadomości z poprzednich 

lekcji. 

Uczniowie rozumieją selektywnie 

tekst do czytania; ćwiczą wymo- 

wę; utrwalają wiadomości oraz 

materiał gramatyczny z poprze-

dnich lekcji. 

 

 

1h 

Test nr 4. Sprawdzian wiadomości. Sprawdzian wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

5
. 
M

ei
n

 Z
im

m
er

 1
6

 h
 

Das ist eine Kommode. Uczniowie znają podstawowe nazwy 

mebli. 

Uczniowie znają nazwy mebli 

pokojowych i kuchennych. 

2h 

 

 

Das Zimmer von Tomas. 

Uczniowie potrafią określić cechy mebli 

i je przyporządkować do poszczegól -

nych pomieszczeń. 

Uczniowie potrafią określić cechy 

mebli z użyciem przymiotników: 

praktisch, bequem, modern, alt, 

neu, kaputt, klein, groß, 

schmutzig. 

 

 

3h 

 

 

Die Kommode sind praktisch. 

Uczniowie znają nazwy mebli w liczbie 

mnogiej; potrafią prawidłowo użyć  

czasownik sein. 

Uczniowie znają nazwy mebli              

w liczbie mnogiej; potrafią 

prawidłowo zastosować czasownik 

sein w liczbie mnogiej 

rzeczowników; koniugacja 

czasownika sein w liczbie mn. 

 

 

3h 

 

Mein Zimmer ist klein. 

Uczniowie potrafią pracować ze 

słownikiem. 

Uczniowie potrafią pracować ze 

słownikiem; potrafią opisać swój 

pokój. 

 

2h 

 

Wir singen ein Lied 

- „ Komm herin!“ 

Uczniowie śpiewają piosenkę; 

Potrafią prawidłowo wymawiać 

liczebniki główne do 100 

Uczniowie śpiewają piosenkę; 

Rozumieją selektywnie tekst do 

słuchania wymawiać ; liczebniki 

główne 1- 100. 

 

1h 

Wie alt ist deine Großmutter? Uczniowie potrafią używać liczebniki 

główne do 100. 

Uczniowie potrafią prawidłowo 

używać liczebniki główne. do 100. 

1h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 Die kluge Eule prüft. Uczniowie rozumieją selektywnie teksty 

ogłoszeń; utrwalają wiadomości z 

poprzednich lekcji.                                

Uczniowie rozumieją selektywnie 

teksty ogłoszeń; ćwiczą  wymowę                            

utrwalają wiadomości oraz 

materiał gramatyczny z poprze -

dnich lekcji. 

 

 

2h 

Test nr 5. Sprawdzian wiadomości. Sprawdzian wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 

 

6
. 
K

o
n

ta
k

te
 1

3
h

 

 

Wie heißen Sie? 

Uczniowie znają formy grzecznościowe; 

 

Uczniowie znają formy 

grzecznościowe; potrafią zbierać 

informacje o osobach dorosłych. 

 

2h 

 

Wie ist Ihre Adresse? 

Uczniowie próbują przeprowadzić 

wywiad z osobą dorosłą. 

Uczniowie potrafią przeprowadzić 

wywiad z osobą dorosłą; formy 

grzecznościowa Sie, Ihr/Ihre. 

 

3h 

Möchtest du eine Cola? Uczniowie znają nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy napojów. 

Uczniowie znają nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy napojów       

i  potrafią zapytać, na co kto ma 

ochotę używając formę czasow. 

möchten. 

 

3h 

Wir singen ein Lied 

„- Freunde“ 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna znaczenie 

jej słów. 

Uczeń śpiewa piosenkę i zna 

znaczenie jej słów. 

1h 

Die kluge Eule prüft. Uczniowie rozumieją selektywnie infor-

macje próbnego testu;                             

Uczniowie rozumieją dokładnie  

informacje testu; materiał leksyk.  

i gramat. wprowadzony w poprze- 

dnich lekcjach .                           

 

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 Test nr 6. Sprawdzian wiadomości. Sprawdzian wiadomości. 1h 

Die  Korektur. Omówienie i poprawa testu. Omówienie i poprawa testu. 1h 

7
. 
F

es
t 

u
n

d
 

F
ei

er
ta

g
. 

Wir basteln einen Weihnachts- 

baum. 

Uczniowie znają kolędę: „Leise riselt 

der Schnee“;  Potrafią wykonać z papie- 

ru ozdoby choinkowe. 

Uczniowie znają kolędę: „Leise 

rieselt der Schnee“;  Potrafią 

wykonać kartkę świąteczną. 

 

1h 

Wir schreiben Osterwünsche. Uczniowie znają symbole wielkanocne; 

frohe Ostern, der Osterhase, der Oster- 

eier, 

Uczniowie znają symbole 

wielkanocne; Potrafią napisać 

życzenia świąteczne. 

 

1h 

 

8
.T

h
ea

te
r-

st
ü

ck
. 

 

 

Sztuka teatralna „Ich bin so 

allein” 

Uczniowie rozumieją treść scenariusza 

i potrafią przeczytać i tłumaczyć role. 

Uczniowie samodzielnie wykonują 

elementy dekoracji. 

Uczniowie znają swoje role na 

pamięć i próbują je odegrać. 

Występ przed kolegami i koleżan - 

kami a także i rodzicami. 

 

 

2h 

 
 


