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

podręcznik „ und so weiter” - Aleksandra Kubicka                                                                                 

                                                                                                                                                                        Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania i szczegółowe wymagania edukacyjne z języka 

niemieckiego dla klas 6 - międzyoddziałowych 

 

 

I. Warunki uzyskania oceny semestralnej i końcowo rocznej. 

 

Uczniowie w klasie szóstej 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%     - dostarczany 

    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 potrze- 

  buje 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 wyraźny 

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. 



6 

 

  
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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Treści nauczania – wymagania szczegółowe.      

                                                                                                  
Posługiwanie się przez ucznia bardzo prostym zasobem środków językowych umożliwiającym realizację 

pozostałych umiejętności w zakresie następujących tematów: 

- człowiek ( dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia, emocje, zainteresowania) 

- dom ( miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń, wyposażenie) 

- szkoła ( przedmioty nauczania, przybory szkolne) 

- praca ( popularna zawody  

- życie rodzinne i towarzyskie ( członkowie rodziny, koledzy, czynności dnia codziennego, 

  formy spędzania czasu wolnego  

- żywienie ( artykuły spożywcze, posiłki) 

- zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie) 

- podróżowanie i turystyka ( środki transportu, kierunki świata) 

- kultura (święta, obrzędy) 

- sport ( popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy) 

- zdrowie ( samopoczucie, higiena codzienna) 

- świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, elementy krajobrazu) 

- podstawowa wiedza realioznawcza. 
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W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

- reaguje na polecenia 

- rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego skierowanych do niego 

- rozumie ogólny sens prostego tekstu 

- wyszukuje proste informacje szczegółowe    

- rozumie intencje rozmówcy ( np. wyrażanie prośby, zgody) 

- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych ( np. u lekarza, w sklepie). 

W zakresie tekstu czytanego uczeń: 

- rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne 

- rozumie ogólny sens tekstu 

- rozpoznaje różne rodzaje tekstów ( np. list prywatny, e- mail, opowiadanie). 

W zakresie wypowiedzi ustnych: 

- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru 

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca 

- opowiada o czynnościach dnia codziennego 

- przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 

- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru 

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca 

- opowiada o czynnościach dnia codziennego 

- przedstawia swoje upodobania i uczucia. 
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W zakresie interakcji ustnej uczeń reaguje w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

- przedstawia siebie i członków swojej rodziny 

- podaje swój wiek i miejsce zamieszkania 

- podaje swoje upodobania 

- mówi, co posiada i co potrafi robić 

- prosi o informacje 

- wyraża swoje emocje 

- wyraża prośby i podziękowania. 

W zakresie interakcji pisemnej uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach 

życia codziennego: 

- udziela podstawowych informacji na swój temat 

- wyraża podziękowania.  

W zakresie przetwarzania wypowiedzi uczeń: 

- przekazuje ustne informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego 

- zapisuje informacje informacje z tekstu słuchanego lub czytanego. 

Uczeń dokonuje samooceny np. za pomocą portfolio językowego i wykorzystuje techniki samodzielnej 

pracy nad językiem ( korzystanie ze słownika, programu komputerowego). 
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  VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne dla klasy VI – poręcznik „ und so weiter ”. 2016/17 r. 

 

 
 

Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

1
. 

E
s 

is
t 

v
o
rb

ei
  
1
6

h
 

 

Die Sommerferien sind vorbei. 

Uczniowie potrafią opowiedzieć o 

przeżyciach wakacyjnych. 

 

 

Uczniowie potrafią opowiedzieć o 

przeżyciach wakacyjnych, 

Potrafią zastosować formy hatte, 

war,Präteritum czasowników sein 

i habe; określenia miejsca i czasu 

 

1h 

 

Wo warst du in den 

Sommerferien? 

 

Uczniowie potrafią powiedzieć ,gdzie 

spędzili wakacje; potrafią zastosować 

określenie czasu. 

Uczniowie potrafią powiedzieć, 

gdzie spędzili wakacje; potrafią 

zastosować określenie czasu 

Präteritum czasowników sein       

i haben; zwroty: in den 

Sommerferien,      am Montag, am 

Wochenende, heute Morgen, 

gester Nachmittag. 

 

3h 

 

Was hast du gestern gemacht? 

Uczniowie znają zasadę tworzenia czasu 

Perfekt. 

Uczniowie znają zasadę tworzenia 

czasu Perfekt; ćwiczą formu- 

łowanie zdań w czasie  przeszłym 

 

 

4h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

1
. 

E
s 

is
t 

v
o
rb

ei
  
1
6
h

 

 

 

Wann bist du heute 

aufgestanden? 

 

Uczniowie potrafią relacjonować 

zdarzenia w klasie i na przerwie. 

 

 

Uczniowie potrafią relacjonować 

zdarzenia w klasie i na przerwie, 

Perfekt czasowników słabych 

mocnych i rozdzielnie złożonych. 

 

3h 

 

Wir singen ein Lied – 

„ Rap der starken Verben“ 

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
ei

n
e 

P
fl

ic
h

te
n

  
1
6

h
 

 

Hilft mir bitte! 

Uczniowie znają nazwy czynności 

wykonywanych w ramach obowiązków 

domowych. 

 

Uczniowie rozumieją znaczenie słowa 

helfen; znają nazwy czynności 

wykonywanych w ramach obowiązków 

domowych; potrafią zareagować na 

prośbę lub rozkaz; tryb rozkazujący 

czasowników regularnych i niere -

gularnych; nazwy czynności wykony- 

wanych w ramach obowiązków 

domowych. 

 

3h 

 

Was sollen sie tun? 

Potrafią powiedzieć, co należy do ich 

obowiązków. 

Potrafią powiedzieć, co należy do ich 

obowiązków; uczniowie doskonalą 

umiejętność reagowania na prośbę 

lub rozkaz; Potrafią koniugować 

czasowniki modalne können, müssen, 

sollen, dürfen, wollen, mögen. 

 

2h 

 

Wer hilft wem? 

Uczniowie rozumieją selektywnie artykuły 

prasowe. 
 Uczniowie rozumieją selektywnie 

artykuły prasowe; 

znają formy zaimka dzierża -wczego   

w celowniku. Zaimek pytający wem?, 

zaimek dzierżawczy w celowniku. 

 

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 

Wem hilfst du? Uczniowie potrafią powiedzieć, komu 

pomagają; 

Uczniowie potrafią powiedzieć, 

komu pomagają;  potrafią zasto -

sować formy zaimka dzierża- 

wczego w cel. Zaimek pytający wem?, 

zaimek dzierżawczy w celowniku. 

 

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 

Ich hatte viel zu tun. Uczniowie utrwalają formy czasu Perfekt;   Uczniowie utrwalają formy czasu 

Perfekt;  potrafią napisać krótki tekst o 

tym co robili; rozumieją selektywnie 

tekst do słuchania 

 

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 2 . Sprawdzian z wiadomości. Sprawdzian z wiadomości. 1h 

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

 

3
. 

F
re

iz
ei

ta
k

ti
v
it

ä
te

n
 1

6
h

 

 

  

Am Wochenende fahren wir 

nach Berlin. 

Uczniowie potrafią określić miejsca 

spędzania wolnego czasu i czynności 

tam wykonywane. 

Uczniowie potrafią określić miejsca 

spędzania wolnego czasu i czynności 

tam wykonywane: okolicznik miejsca           

w bierniku: in die….., in den     zu…..,       

auf den…,   ins…,        nach….., 

zwroty: Wohin fährst du? 

Was kann man hier machen? 

 

3h 

 

Wohin fährst du am 

Wochenende? 

Uczniowie potrafią zapytać o plany na 

weekend i odpowiadać, jak go spędzili. 

Uczniowie potrafią zapytać o 

plany na weekend i odpowiadać, 

jak go spędzili; 

zwroty: Wo warst du? 

Was hast du da gemacht? 

okolicznik miejsca w celowniku.       

 

3h 

Wo warst du und hast du da 

gemach? 

Uczniowie doskonalą umiejętność 

relacjonowania. 

Uczniowie doskonalą umiejętność 

relacjonowania oraz użycia 

okolicznika miejsca. zwroty: 

Wo warst du? 

Was hast du da gemacht? Wo warst du? 

okolicznik miejsca w celownik.i bier.      

 

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

 

 

Im Frühling kann man bander 

Poznają formy spędzania czasu wolnego Uczniowie potrafią opowiadać, jak 

spędzają czas wolny w różnych 

porach roku. 

 

2h 

Wir singen ein Lied 

- Wo bist du gewesen? 

Śpiewają piosenkę Wo bist du 

gewesen?; 

 

Śpiewają piosenkę Wo bist du 

gewesen?; Uczniowie rozmawiają 

o swoich upodobaniach 

muzycznych; Potrafią napisać 

krótką relację. 

 

1h 

Unsere Klasse machte einen 

Ausflug. 

Uczniowie rozpoznają zasady tworzenia 

czasu przeszłego Präteritum. 

Uczniowie znają zasady tworzenia 

czasu przeszłego Präteritum, 

Potrafią rozpoznać czasowniki              

w czasie Präteritum; odmiana 

czasowników słabych i mocnych 

w czasie Präteritum. 

 

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 3 . 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. 

  

4
. 

F
a
m

il
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n
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st
e 

1
6

h
 

 

 

Wan hast du Geburstag? 

Nazwy miesięcy, pór roku, świąt i dni 

wolnych od zajęć szkolnych. 

Uczniowie znają nazwy miesięcy        

  i pór roku; potrafią powiedzieć, 

kiedy maja urodziny oraz kiedy 

przypadają święta i dni wolne od 

zajęć szkolnych; zwroty: 
Wann hast du Geburstag? 

Wann feiert man den Muttertag? 

Wann feiert man Ostern? 

Wann gibt es Weihnachten? 

 

 

 

3h 

 

Ich lade dich zu meiner 

Geburstagparty ein. 

Potrafią złożyć życzenia urodzinowe.  Potrafią złożyć życzenia 

urodzinowe; potrafią zaprosić 

przyjaciół na urodziny; koniugacja 

czasownika einladen; 

zaimek osobowy w bierniku; 

zwrot:  Wen lädst du ein? 

Ich lade dich ein. 

 

2h 

 

Alles gute zum Geburstag. 

Uczniowie potrafią złożyć życzenia 

urodzinowe; 

 

Uczniowie potrafią złożyć 

życzenia urodzinowe; potrafią 

właściwie używać zaimka osobo -

wego w celowniku i biern; zwrot: 

Ich glaturiere dir zum Geburstag. 

 

3h 

Meine Party war super. Uczniowie potrafią znaleźć w tekście  

informacje dotyczące przygotowań   i 

przebiegu przyjęcia urodzinowego. 

Potrafią odpowiadać na pytania do 

tekstu. 

 

2h 
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Rozdział 

 
Temat Wymagania podstawowe ( P ) Wymagania pełne ( PP ) Liczba 

godz. 

 Anna hat eine Geburstagparty 

gemacht. 

Uczniowie potrafią opowiadać 

o przygotowaniu i przebiegu przyjęcia 

urodzinowego. 

zaimek osobowy w celowniku          

i bierniku; rzeczowniki złożone. 

 

3h 

Wir singen ein Lied 

- „Das Geburstaglied“. 

Uczniowie uczą się piosenkę; 

 

Potrafią określić położenie 

przedmiotów przyimki z celownik. 

1h 

 

Die kluge Eule prüft. 

Potrafią dopasować zdjęcia do opisu; 

ćwiczą wymowę;  utrwalają wiadomości 

z poprzednich lekcji. 

Uczniowie rozumieją szczegółowo 

tekst do słuchania; materiał 

leksykalny i gramatyczny wpro- 

wadzony w poprzednich lekcjach. 

 

1h 

Test 4 Sprawdzian wiadomości. Sprawdzian wiadomości. 1h 

 

5
. 
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n
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Wir suchen Brieffreunde. 

Uczniowie rozumieją treść ogłoszeń na 

czasie. 

Potrafią odpowiedzieć na   e-mail. 

rodzaje zainteresowań, hobby; 

odmiana czasownika sammeln. 

 

3h 

 

Magst du ihn? 

Uczniowie potrafią określić cechy 

charakteru i rozmawiać o swoich 

sympatiach i antypatiach. 

Cechy charakteru; odmiana 

czasownika mögen ; zaimek 

osobowy w bierniku. 

 

3h 

 

Mein bester Freud hat grüne 

Augen. 

Części twarzy; kolory; cechy 

charakteru, zainteresowania;  

Uczniowie potrafią opisać wygląd 

zewnętrzy swoich przyjaciół, 

podać ich cechy charakteru i 

rodzaje zainteresowań. 

zwrot: Ich finde ihn / sie... 

 

 

4h 

 

Sven will Programmierer 

weden. 

Uczniowie znają nazwy zawodów. Potrafią podać szczegółowe dane 

swoich przyjaciół. nazwy 

zawodów; konigacja wollen; 

zwrot: Ich will ….. werden 

 

3h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 Wir singen ein Lied 

- „Freunde“. 

Uczniowie śpiewają piosenkę. Potrafią nazwać czynności 

wykonywane za pomocą różnych 

części ciała. 

 

1h 

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

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

 

6
. 
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u
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u
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2
h

 

 

In unserer Schule hat ein 

Schulfest stattgefunden. 

Uczniowie potrafią korzystać ze 

słownika. 

 

Rozumieją szczegółowo 

informacje na temat święta 

szkolnego; zwroty i wyrażenia 

związane ze szkolnym świętem 

sportu; 

 

2h 

 

Und wer hat gewonnen? 

Uczniowie próbują rozmawiać o sytu -  

acjach zaistniałych w trakcie trwania 

święta sportu. 

Uczniowie potrafią rozmawiać            

o sytuacjach zaistniałych w trakcie 

trwania święta sportu; potrafią 

zareagować z niedowierzaniem. 

zwroty: 

Du spinnst wohl!  Unmöglich! 

Meine Güte! 

Das kein nicht sein! 

Na so was! Kaum zu glauben! 

 

3h 

Zur Schule Fahre ich mit dem 

Bus. 

Uczniowie znają nazwy środków 

lokomocji. 

 

Potrafią powiedzieć czym 

dojeżdżają do szkoły; nazwy 

środków lokomocji; koniugacja 

czasownika fahren . 

 

2h 

Womit kann man fahren? Uczniowie utrwalają nazwy środków 

lokomocji. 

Uczniowie utrwalają nazwy 

środków lokomocji; potrafią 

zadawać pytania Womit ? i Mit wem.?  

2h 
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Rozdział 

 

 

Temat 

 

Wymagania podstawowe ( P ) 

 

Wymagania pełne ( PP ) 

 

Liczba 

godz. 

 Wir singen ein Lied 

-„ Wenn du Lust hast“ 

Uczniowie śpiewają piosenkę; 

potrafią korzystać ze słownika. 

Potrafią utworzyć rzeczowniki 

odczasownikowe; rozumieją 

selektywnie tekst do słuchania. 

1h 

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

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

 

7
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h
 Wolgang Amadeus Mozart – ein 

Wunderkind aus Österreich. 

Potrafią wyszukać w Internecie 

informacje o miejscach związanych        

z kompozytorem. 

Uczniowie znają postać 

kompozytora  i jego utwory. 

 

1h 

 

Die Sprachen in der Schweiz. 

Uczniowie potrafią podać kilka 

informacji na temat Szwajcarii. 

Znają nazwy języków, jakimi 

mówią mieszkańcy Szwajcarii; 

potrafią znaleźć w Internecie 

informacje na temat dwóch miast: 

Bern, Zürich; 

 

 

1h 

 

Wissenswert über Deutschland. 

Uczniowie potrafią podać kilka 

informacji o Republice Federalnej 

Niemiec. 

Uczniowie potrafią podać infor -

macje o Republice Federalnej 

Niemiec i opis jej stolicy. 

 

1h 

 

8
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Sztuka teatralna -

„Rumpelstizchen. „ 

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 

 
 

 


