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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Rozdział 1. Wiederholung 

1.1. Und wer bist du? 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do podawania 
danych osobowych, opowiadania 
o zainteresowaniach i czynnościach 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz opisywania rodziny i jej po-
szczególnych członków 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z dużym trudem stwierdza, 
w którym z nich rozmówcy się zna-
ją, a następnie w znikomym stopniu 
poprawnie uzupełnia tabelę ich 
danymi osobowymi oraz przypo-
rządkowuje dialogom zamieszczone 
pytania  
–pisze i ćwiczy w parze z koleżanką 
/kolegą bardzo krótkie dialogi do 
podanych sytuacji (pierwsze spo-
tkanie na imprezie w Wiedniu, 

Uczeń: 
–operuje dość ubogim słownic-
twem niezbędnym do podawania 
danych osobowych, opowiadania 
o zainteresowaniach i czynnościach 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz opisywania rodziny i jej po-
szczególnych członków 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z pewnym trudem stwierdza, 
w którym z nich rozmówcy się zna-
ją, a następnie częściowo popraw-
nie uzupełnia tabelę ich danymi 
osobowymi oraz przyporządkowuje 
dialogom zamieszczone pytania  
–pisze i ćwiczy w parze z koleżanką 
/kolegą krótkie dialogi do podanych 
sytuacji (pierwsze spotkanie na 
imprezie w Wiedniu, spotkanie 
w rok po ukończeniu szkoły pod-

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do podawania 
danych osobowych, opowiadania 
o zainteresowaniach i czynnościach 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz opisywania rodziny i jej po-
szczególnych członków 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów bez większego trudu stwier-
dza, w którym z nich rozmówcy się 
znają, a następnie w większości 
poprawnie uzupełnia tabelę ich 
danymi osobowymi oraz przypo-
rządkowuje dialogom zamieszczone 
pytania  
–pisze i ćwiczy w parze z koleżanką 
/kolegą zwięzłe dialogi do poda-
nych sytuacji (pierwsze spotkanie 
na imprezie w Wiedniu, spotkanie 

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do podawania danych 
osobowych, opowiadania 
o zainteresowaniach i czynnościach 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz opisywania rodziny i jej po-
szczególnych członków 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów bez trudu stwierdza, w którym 
z nich rozmówcy się znają, 
a następnie prawie całkowicie po-
prawnie uzupełnia tabelę ich da-
nymi osobowymi oraz przyporząd-
kowuje dialogom zamieszczone 
pytania  
 
–pisze i ćwiczy w parze z koleżanką 
/kolegą dość obszerne dialogi do 
podanych sytuacji (pierwsze spo-

Uczeń: 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do podawania 
danych osobowych, opowiadania 
o zainteresowaniach i czynnościach 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz opisywania rodziny i jej po-
szczególnych członków 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów sprawnie stwierdza, w którym 
z nich rozmówcy się znają, 
a następnie w całości prawidłowo 
uzupełnia tabelę ich danymi oso-
bowymi oraz przyporządkowuje 
dialogom zamieszczone pytania  
 
–pisze i ćwiczy w parze z koleżanką 
/kolegą rozbudowane dialogi do 
podanych sytuacji (pierwsze spo-
tkanie na imprezie w Wiedniu, 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

spotkanie w rok po ukończeniu 
szkoły podstawowej) 
–po przeczytaniu e-maila Lary na 
temat jej zainteresowań i spędzania 
czasu wolnego w znikomym stopniu 
poprawnie wskazuje te z pytań 
zamieszczonych pod tekstem, na 
które autorka udzieliła odpowiedzi 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, prowadzi rozmowę na te-
mat zainteresowań rozmówcy, 
notuje odpowiedzi koleżanki / kole-
gi, a następnie bardzo krótko opo-
wiada klasie o jej / jego zaintere-
sowaniach 
–po przeanalizowaniu drzewa ge-
nealogicznego Liama uzupełnia 
nieliczne zdania podanymi nazwami 
członków rodziny 
–na podstawie samodzielnie przy-
gotowanego drzewa genealogicz-
nego swojej rodziny 
i zanotowanych informacji o jej 
członkach bardzo krótko opowiada 
klasie o swojej rodzinie 
–wyszukuje w Internecie informacje 
o rodzinie słynnej osoby, 
a następnie z dużym trudem pisze 

stawowej) 
–po przeczytaniu e-maila Laryna 
temat jej zainteresowań i spędzania 
czasu wolnego częściowo popraw-
nie wskazuje te z pytań zamiesz-
czonych pod tekstem,na które au-
torka udzieliła odpowiedzi 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, prowadzi rozmowę na te-
mat zainteresowań rozmówcy, 
notuje odpowiedzi koleżanki / kole-
gi, a następnie krótko opowiada 
klasie o jej / jego zainteresowa-
niach 
 
–po przeanalizowaniu drzewa ge-
nealogicznego Liama uzupełnia 
niektóre zdania podanymi nazwami 
członków rodziny 
–na podstawie samodzielnie przy-
gotowanego drzewa genealogicz-
nego swojej rodziny 
i zanotowanych informacji o jej 
członkach krótko opowiada klasie 
o swojej rodzinie 
–wyszukuje w Internecie informacje 
o rodzinie słynnej osoby, 
a następnie z pewnym trudem pisze 

w rok po ukończeniu szkoły pod-
stawowej) 
–po przeczytaniu e-maila Lary na 
temat jej zainteresowań i spędzania 
czasu wolnego w większości po-
prawnie wskazuje te z pytań za-
mieszczonych pod tekstem, na 
które autorka udzieliła odpowiedzi 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, prowadzi rozmowę na te-
mat zainteresowań rozmówcy, 
notuje odpowiedzi koleżanki / kole-
gi, a następnie zwięźle opowiada 
klasie o jej / jego zainteresowa-
niach 
 
–po przeanalizowaniu drzewa ge-
nealogicznego Liama uzupełnia 
większość zdań podanymi nazwami 
członków rodziny 
–na podstawie samodzielnie przy-
gotowanego drzewa genealogicz-
nego swojej rodziny 
i zanotowanych informacji o jej 
członkach zwięźle opowiada klasie 
o swojej rodzinie 
–wyszukuje w Internecie informacje 
o rodzinie słynnej osoby, 

tkanie na imprezie w Wiedniu, 
spotkanie w rok po ukończeniu 
szkoły podstawowej) 
–po przeczytaniu e-maila Lary na 
temat jej zainteresowań i spędzania 
czasu wolnego prawie całkowicie 
poprawnie wskazuje te z pytań 
zamieszczonych pod tekstem, na 
które autorka udzieliła odpowiedzi 
–pracując w parze z koleżanką 
/kolegą, prowadzi rozmowę na 
temat zainteresowań rozmówcy, 
notuje odpowiedzi koleżanki / kole-
gi, a następnie dość obszernie 
opowiada klasie o jej / jego zainte-
resowaniach 
–po przeanalizowaniu drzewa ge-
nealogicznego Liama uzupełnia 
prawie wszystkie zdania podanymi 
nazwami członków rodziny 
–na podstawie samodzielnie przy-
gotowanego drzewa genealogicz-
nego swojej rodziny 
i zanotowanych informacji o jej 
członkach dość obszernie opowiada 
klasie o swojej rodzinie 
–wyszukuje w Internecie informacje 
o rodzinie słynnej osoby, 

spotkanie w rok po ukończeniu 
szkoły podstawowej) 
–po przeczytaniu e-maila Lary na 
temat jej zainteresowańi spędzania 
czasu wolnego w całości prawidło-
wo wskazuje te z pytań zamiesz-
czonych pod tekstem,na które au-
torka udzieliła odpowiedzi 
–pracując w parze z koleżanką 
/kolegą, prowadzi rozmowę na 
temat zainteresowań rozmówcy, 
notuje odpowiedzi koleżanki 
/kolegi, a następnie wyczerpująco 
opowiada klasie o jej / jego zainte-
resowaniach 
–po przeanalizowaniu drzewa ge-
nealogicznego Liama uzupełnia 
wszystkie zdania podanymi na-
zwami członków rodziny 
–na podstawie samodzielnie przy-
gotowanego drzewa genealogicz-
nego swojej rodziny 
i zanotowanych informacje o jej 
członkach bardzo obszernie opo-
wiada klasie o swojej rodzinie 
–wyszukuje w Internecie informacje 
o rodzinie słynnej osoby, 
a następnie z wprawą pisze sześć 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

sześć zdań o tej rodzinie 
i prezentuje swój opis klasie 

sześć zdań o tej rodzinie 
i prezentuje swój opis klasie 

a następnie bez większego trudu 
pisze sześć zdań o tej rodzinie 
i prezentuje swój opis klasie 

a następnie bez trudu pisze sześć 
zdań o tej rodzinie i prezentuje 
swój opis klasie 

zdań o tej rodzinie i prezentuje 
swój opis klasie 

1.2. Mein Lieblingsfach ist Deutsch 

Uczeń: 
–zna nieliczne nazwy dni tygodnia, 
nazwy przedmiotów szkolnych 
i czynności wykonywanych na lek-
cjach oraz w czasie wolnym 
–operuje znikomą liczbą poznanych 
określeń czasu 
–po wysłuchaniu dialogu z dużym 
trudem uzupełnia części planu lekcji 
brakującymi nazwami dni tygodnia 
oraz układa plan we właściwej ko-
lejności 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą bar-dzo krótkie 
rozmowy dotyczące planu lekcji 
–przyporządkowuje nieliczne poda-
ne nazwy czynności zamieszczonym 
pod nimi przedmiotom szkolnym 
–z dużym trudem uzupełnia po-
danymi czasownikami rozmowę 
Levina z Tomkiem na tematulubio-

Uczeń: 
–zna wybrane nazwy dni tygodnia, 
nazwy przedmiotów szkolnych 
i czynności wykonywanych na lek-
cjach oraz w czasie wolnym 
–operuje niektórymi poznanymi 
określeniami czasu 
–po wysłuchaniu dialogu z pewnym 
trudem uzupełnia części planu lekcji 
brakującymi nazwami dni tygodnia 
oraz układa plan we właściwej ko-
lejności 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą krótkie roz-
mowy dotyczące planu lekcji 
–przyporządkowuje niektóre poda-
ne nazwy czynności zamieszczonym 
pod nimi przedmiotom szkolnym 
–z pewnym trudem uzupełnia 
podanymi czasownikami rozmowę 
Levina z Tomkiem na temat ulubio-

Uczeń: 
–zna dość liczne nazwy dni tygo-
dnia, nazwy przedmiotów szkolnych 
i czynności wykonywanych na lek-
cjach oraz w czasie wolnym 
–operuje większością poznanych 
określeń czasu 
–po wysłuchaniu dialogu bez więk-
szego trudu uzupełnia części planu 
lekcji brakującymi nazwami dni 
tygodnia oraz układa plan we wła-
ściwej kolejności 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą zwięzłe roz-
mowy dotyczące planu lekcji 
–przyporządkowuje większość 
podanych nazw czynności zamiesz-
czonym pod nimi przedmiotom 
szkolnym 
–bez większego trudu uzupełnia 
podanymi czasownikami rozmowę 

Uczeń: 
–zna prawie wszystkie nazwy dni 
tygodnia, nazwy przedmiotów 
szkolnych i czynności wykonywa-
nych na lekcjach oraz w czasie wol-
nym 
–operuje zdecydowaną większością 
poznanych określeń czasu 
–po wysłuchaniu dialogu bez trudu 
uzupełnia części planu lekcji braku-
jącymi nazwami dni tygodnia oraz 
układa plan we właściwej kolejności 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą dość obszerne 
rozmowy dotyczące planu lekcji 
–przyporządkowuje prawie wszyst-
kie podane nazwy czynności za-
mieszczonym pod nimi przedmio-
tom szkolnym 
–bez trudu uzupełnia podanymi 
czasownikami rozmowę Levina 

Uczeń: 
–zna wszystkie nazwy dni tygodnia, 
nazwy przedmiotów szkolnych 
i czynności wykonywanych na lek-
cjach oraz w czasie wolnym 
–operuje wszystkimi poznanymi 
określeniami czasu 
–po wysłuchaniu dialogu z wprawą 
uzupełnia części planu lekcji braku-
jącymi nazwami dni tygodnia oraz 
układa plan we właściwej kolejności 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą wyczerpujące 
rozmowy dotyczące planu lekcji 
 
–przyporządkowuje wszystkie 
podane nazwy czynności zamiesz-
czonym pod nimi przedmiotom 
szkolnym 
–sprawnie uzupełnia podanymi 
czasownikami rozmowę Levina 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

nych przedmiotówszkolnych oraz 
odpowiada w zeszycie na pytania 
dotyczące tej rozmowy 
–z licznymi uchybieniami tworzy w 
parze z koleżanką / kolegą pięć 
pytań dotyczących szkoły, 
a następnie, używając podanych 
czasowników modalnych, prze-
prowadza rozmowę na temat szko-
ły 
–wykorzystując podane słownic-
two, w niewielkim stopniu popraw-
nie tworzy zdania na temat spędza-
nia soboty przez Bettinę, 
a następnie weryfikuje swoje przy-
puszczenia na podstawie nagrania 
–prawie nie angażuje się w pracę 
grupową polegającą na zaplanowa-
niu wspólnego weekendu 
i prezentacji tych planów na forum 
klasy 

nych przedmiotów szkolnych oraz 
odpowiada w zeszycie na pytania 
dotyczące tej rozmowy 
–z dość licznymi uchybieniami two-
rzy w parze z koleżanką / kolegą 
pięć pytań dotyczących szkoły, 
a następnie, używając podanych 
czasowników modalnych, przepro-
wadza rozmowę na temat szkoły 
–wykorzystując podane słownic-
two, częściowo poprawnie tworzy 
zdania na temat spędzania soboty 
przez Bettinę, a następnie weryfiku-
je swoje przypuszczeniana podsta-
wie nagrania 
–z niewielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na zaplanowaniu wspólnego 
weekendui prezentacji tych planów 
na forum klasy 

Levina z Tomkiem na temat ulubio-
nych przedmiotów szkolnych oraz 
odpowiada w zeszycie na pytania 
dotyczące tej rozmowy 
–bez większych uchybień tworzy w 
parze z koleżanką / kolegą pięć 
pytań dotyczących szkoły, 
a następnie, używając podanych 
czasowników modalnych, przepro-
wadza rozmowę na temat szkoły 
–wykorzystując podane słownic-
two, w większości poprawnie two-
rzy zdania na temat spędzania so-
boty przez Bettinę, a następnie 
weryfikuje swoje przypuszczeniana 
podstawie nagrania 
–z dość dużym zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na zaplanowaniu wspólnego 
weekendu i prezentacji tych planów 
na forum klasy 

z Tomkiem na temat ulubionych 
przedmiotów szkolnych oraz odpo-
wiada w zeszycie na pytania doty-
czące tej rozmowy 
–prawie bezbłędnie tworzy w parze 
z koleżanką / kolegą pięć pytań 
dotyczących szkoły, a następnie, 
używając podanych czasowników 
modalnych, przeprowadza rozmo-
wę na temat szkoły 
–wykorzystując podane słownic-
two, prawie całkowicie poprawnie 
tworzy zdania na temat spędzania 
soboty przez Bettinę, a następnie 
weryfikuje swoje przypuszczeniana 
podstawie nagrania 
–z dużym zaangażowaniem uczest-
niczy w pracy grupowej polegającej 
na zaplanowaniu wspólnego week-
endu i prezentacji tych planów na 
forum klasy 

z Tomkiem na temat ulubionych 
przedmiotów szkolnych oraz odpo-
wiada w zeszycie na pytania doty-
czące tej rozmowy 
–bezbłędnie tworzy w parze 
z koleżanką / kolegą pięć pytań 
dotyczących szkoły, a następnie, 
używając podanych czasowników 
modalnych, przeprowadza rozmo-
wę na temat szkoły 
–wykorzystując podane słownic-
two, w całości prawidłowo tworzy 
zdania na temat spędzania soboty 
przez Bettinę, a następnie weryfiku-
je swoje przypuszczeniana podsta-
wie nagrania 
–z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na zaplanowaniu wspólnego 
weekendu i prezentacji tych pla-
nówna forum klasy 

1.3. Hier bin ich 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem związanym z pogodą oraz 
z czynnościami wykonywanymi 

Uczeń: 
–operuje dość ubogim słownic-
twem związanym z pogodą oraz 
z czynnościami wykonywanymi 

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem związanym z pogodą oraz 
z czynnościami wykonywanymi 

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
związanym z pogodą oraz 
z czynnościami wykonywanymi 

Uczeń: 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem związanym z pogodą oraz 
z czynnościami wykonywanymi 
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w czasie wolnym 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je pocztówkom z ferii / wakacji 
pasujące do nich zdjęcia 
–po przeczytaniu pocztówek przy-
porządkowuje nieliczne wypowiedzi 
ich autorom 
–na podstawie wysłuchanego po-
czątku dialogu z dużym trudem 
stwierdza, z którym z autorów 
pocztówek rozmawia Robert 
–po wysłuchaniu całego dialogu 
wybiera tylko niektóre spośród 
właściwych odpowiedzi dotyczą-
cych jego treści 
–pracując w parze z koleżanką 
/kolegą, pisze na czacie bardzo 
krótki dialog związany z wakacjami 
w dwóch różnych miejscowościach, 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pogody, za-
kwaterowania i wyżywienia 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
warunków zakwaterowania 
w czasie wakacji z dużym trudem 
mówi, które z zamieszczonych zdjęć 
oddają treść dialogu 
–pracując w parze z koleżanką / 

w czasie wolnym  
–z pewnym trudem przyporządko-
wuje pocztówkom z ferii / wakacji 
pasujące do nich zdjęcia 
–po przeczytaniu pocztówek przy-
porządkowuje niektóre wypowiedzi 
ich autorom 
–na podstawie wysłuchanego po-
czątku dialogu z pewnym trudem 
stwierdza, z którym z autorów 
pocztówek rozmawia Robert 
–po wysłuchaniu całego dialogu 
wybiera część właściwych odpo-
wiedzi dotyczących jego treści 
 
–pracując w parze z koleżanką 
/kolegą, pisze na czacie krótki dia-
log związany z wakacjami w dwóch 
różnych miejscowościach, zadaje 
pytania / udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące pogody, zakwa-
terowania i wyżywienia 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
warunków zakwaterowania 
w czasie wakacji z pewnym trudem 
mówi, które z zamieszczonych zdjęć 
oddają treść dialogu 
–pracując w parze z koleżanką / 

w czasie wolnym  
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje pocztówkom z ferii / waka-
cji pasujące do nich zdjęcia 
–po przeczytaniu pocztówek przy-
porządkowuje większość wypowie-
dzi ich autorom 
–na podstawie wysłuchanego po-
czątku dialogu bez większego trudu 
stwierdza, z którym z autorów 
pocztówek rozmawia Robert 
–po wysłuchaniu całego dialogu 
wybiera większość właściwych 
odpowiedzi dotyczących jego treśc 
i 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, pisze na czacie zwięzły dia-
log związany z wakacjami w dwóch 
różnych miejscowościach, zadaje 
pytania / udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące pogody, zakwa-
terowania i wyżywienia 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
warunków zakwaterowania 
w czasie wakacji bez większego 
trudu mówi, które 
z zamieszczonych zdjęć oddają treść 
dialogu 

w czasie wolnym  
–bez trudu przyporządkowuje pocz-
tówkom z ferii / wakacji pasujące 
do nich zdjęcia 
–po przeczytaniu pocztówek przy-
porządkowuje prawie wszystkie 
wypowiedzi ich autorom 
–na podstawie wysłuchanego po-
czątku dialogu bez trudu stwierdza, 
z którym z autorów pocztówek 
rozmawia Robert 
–po wysłuchaniu całego dialogu 
wybiera prawie wszystkie właściwe 
odpowiedzi dotyczące jego treści 
 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, pisze na czacie dość obszer-
ny dialog związany z wakacjami 
w dwóch różnych miejscowościach, 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pogody, za-
kwaterowania i wyżywienia 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
warunków zakwaterowania 
w czasie wakacji bez trudu mówi, 
które z zamieszczonych zdjęć odda-
ją treść dialogu 
–pracując w parze z koleżanką / 

w czasie wolnym  
–sprawnie przyporządkowuje pocz-
tówkom z ferii / wakacji pasujące 
do nich zdjęcia 
–po przeczytaniu pocztówek przy-
porządkowuje wszystkie wypowie-
dzi ich autorom 
–na podstawie wysłuchanego po-
czątku dialogu sprawnie stwierdza, 
z którym z autorów pocztówek 
rozmawia Robert 
–po wysłuchaniu całego dialogu 
wybiera wszystkie właściwe odpo-
wiedzi dotyczące jego treści 
 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, pisze na czacie obszerny 
dialog związany z wakacjami 
w dwóch różnych miejscowościach, 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pogody, za-
kwaterowania i wyżywienia 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
warunków zakwaterowania 
w czasie wakacji z wprawą mówi, 
które z zamieszczonych zdjęć odda-
ją treść dialogu 
–pracując w parze z koleżanką / 
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kolegą, z licznymi uchybieniami 
pisze ogłoszenie o wynajmie apar-
tamentu wakacyjnego lub domku 
letniskowego 

kolegą, z dość licznymi uchybienia-
mi pisze ogłoszenie o wynajmie 
apartamentu wakacyjnego lub 
domku letniskowego 

–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, bez większych uchybień 
pisze ogłoszenie o wynajmie apar-
tamentu wakacyjnego lub domku 
letniskowego 

kolegą, prawie bezbłędnie pisze 
ogłoszenie o wynajmie apartamen-
tu wakacyjnego lub domku letni-
skowego 

kolegą, bezbłędnie pisze ogłoszenie 
o wynajmie apartamentu wakacyj-
nego lub domku letniskowego 

W zakresie gramatyki uczeń: 

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatycznewe 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeńświadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatyczne (nieza-
kłócające komunikacji lub zakłóca-
jące ją w nieznacznym stopniu), 
a jego błędy mają charakter pomy-
łek i nie występują systematycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela, 
sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócające 
w żaden sposób komunikacji, 
i potrafi je samodzielnie poprawić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 
gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 1. struktury gramatyczne: 

–odmiana czasowników w czasie 
teraźniejszym Präsens 
–odmiana czasowników modalnych 
w czasieteraźniejszym Präsens 
–odmiana rzeczowników 
z rodzajnikami określonymi 
i nieokreślonymi 
– zaimki dzierżawcze 
– odmiana zaimków osobowych 
– przyimki miejsca 
– zdania złożone współrzędnie 

–odmiana czasowników w czasie 
teraźniejszym Präsens 
–odmiana czasowników modalnych 
w czasieteraźniejszym Präsens 
–odmiana rzeczowników 
z rodzajnikami określonymi 
i nieokreślonymi 
– zaimki dzierżawcze 
– odmiana zaimków osobowych 
– przyimki miejsca 
– zdania złożone współrzędnie 

–odmiana czasowników w czasie 
teraźniejszym Präsens 
–odmiana czasowników modalnych 
w czasieteraźniejszym Präsens 
–odmiana rzeczowników 
z rodzajnikami określonymi 
i nieokreślonymi 
– zaimki dzierżawcze 
– odmiana zaimków osobowych 
– przyimki miejsca 
– zdania złożone współrzędnie 

–odmiana czasowników w czasie 
teraźniejszym Präsens 
–odmiana czasowników modalnych 
w czasieteraźniejszym Präsens 
–odmiana rzeczowników 
z rodzajnikami określonymi 
i nieokreślonymi 
– zaimki dzierżawcze 
– odmiana zaimków osobowych 
– przyimki miejsca 
– zdania złożone współrzędnie 

–odmiana czasowników w czasie 
teraźniejszym Präsens 
–odmiana czasowników modalnych 
w czasieteraźniejszym Präsens 
–odmiana rzeczowników 
z rodzajnikami określonymi 
i nieokreślonymi 
– zaimki dzierżawcze 
– odmiana zaimków osobowych 
– przyimki miejsca 
– zdania złożone współrzędnie 
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– zdania złożone podrzędnie – zdania złożone podrzędnie – zdania złożone podrzędnie – zdania złożone podrzędnie – zdania złożone podrzędnie 

Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechują: bardzo ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie tylko nielicznych 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechują: dość ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie niektórych treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechują: dość bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie większości treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechują: bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechują bardzo bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania  

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianego do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 1. 

–Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 1. 

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 1. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 1. 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 1. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po- –Uczeń częściowo poprawnie roz- –Uczeń w większości poprawnie –Uczeń prawie całkowicie popraw- –Uczeń w całości prawidłowo roz-
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prawnie rozwiązuje zadania za-
mieszczone w teście do rozdziału 1. 

wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 1. 

rozwiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 1. 

nie rozwiązuje zadania zamieszczo-
ne w teście do rozdziału 1. 

wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 1. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka  

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka  

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
nia związane z prowadzonym po 
niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka  

Fotos 

–Uczeń (pracując w grupie) ustala, 
które z osób przedstawionych na 
zdjęciach są ze sobą powiązane, 
oraz nadaje im imiona i nazwiska, 
następnie opisuje jedną z nich oraz 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pozostałych 
osób, opisuje również zdjęcia poko-
ju nastolatka i gór zimą oraz udziela 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tych ilustracji, jednak niewielka 
znajomość poznanego słownictwa 
i struktur gramatycz-nych- oraz 

–Uczeń (pracując w grupie) ustala, 
które z osób przedstawionych na 
zdjęciach są ze sobą powiązane, 
oraz nadaje im imiona i nazwiska, 
następnie opisuje jedną z nich oraz 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pozostałych 
osób, opisuje również zdjęcia poko-
ju nastolatka i gór zimą oraz udziela 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tych ilustracji a wystarczający zasób 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych - 

–Uczeń (pracując w grupie) ustala, 
które z osób przedstawionych na 
zdjęciach są ze sobą powiązane, 
oraz nadaje im imiona i nazwiska, 
następnie opisuje jedną z nich oraz 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pozostałych 
osób, opisuje również zdjęcia poko-
ju nastolatka i gór zimą oraz udziela 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tych ilustracji, a dość duży zasób 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz -- 

–Uczeń (pracując w grupie) ustala, 
które z osób przedstawionych na 
zdjęciach są ze sobą powiązane, 
oraz nadaje im imiona i nazwiska, 
następnie opisuje jedną z nich oraz 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pozostałych 
osób, opisuje również zdjęcia poko-
ju nastolatka i gór zimą oraz udziela 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tych ilustracji, sprawnie stosując 
poznane struktury gramatyczne 
i bogate słownictwo 

–Uczeń (pracując w grupie) ustala, 
które z osób przedstawionych na 
zdjęciach są ze sobą powiązane, 
oraz nadaje im imiona i nazwiska, 
następnie opisuje jedną z nich oraz 
zadaje pytania / udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące pozostałych 
osób, opisuje również zdjęcia poko-
ju nastolatka i gór zimą oraz udziela 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tych ilustracji, swobodnie operując 
poznanymi strukturami gramatycz-
nymi i bogatym --słownictwem 

bardzo liczne błędy znacznie 
ograniczają zrozumienie jego wy-
powiedzi 

nych pozwala – pomimo dość 
licznych błędów – na zrozumienie 
jego wypowiedzi 

nieliczne błędy pozwalają na zro-
zumienie jego wypowiedzi 
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Rozdział 2. Unterwegs 

2.1. Wir fahren mit der U-Bahn 

Uczeń: 
–zna nieliczne nazwy środków 
transportu 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do opowiadania 
o zaletach i wadach środków trans-
portu oraz sposobachpodróżowania 
–po wysłuchaniu odgłosów pojaz-
dów zaprezentowanych na zdję-
ciach przyporządkowuje nielicznym 
ilustracjom pasujące do nich środki 
transportu 
–na podstawie przykładu nieumie-
jętnie układa zdania dotyczące 
przemieszczania się różnymi środ-
kami transportu 
–wykorzystując podane słownic-
two, w znikomym stopniu popraw-
nie tworzy w parze z koleżanką / 
kolegą pytania oraz prowadzi roz-
mowę na temat podróżowania 
różnymi środkami transportu, notu-
je odpowiedzi rozmówcy oraz 
przedstawia je klasie 

Uczeń: 
–zna wybrane nazwy środków 
transportu 
–operuje dość ubogim słownic-
twem niezbędnym do opowiada-
niao zaletach i wadach środków 
transportu oraz sposobach podró-
żowania 
–po wysłuchaniu odgłosów pojaz-
dów zaprezentowanych na zdję-
ciach przyporządkowuje wybranym 
ilustracjom pasujące do nichśrodki 
transportu 
–na podstawie przykładu 
z dośćlicznymi uchybieniami układa 
zdania dotyczące przemieszcza-nia 
się różnymi środkami transportu 
–wykorzystując podane słownic-
two, częściowo poprawnie tworzy 
w parze z koleżanką / kolegą pyta-
nia oraz prowadzi rozmowę na 
temat podróżowania różnymi środ-
kami transportu, notuje odpowiedzi 
rozmówcy oraz przedstawia je kla-

Uczeń: 
–zna dość liczne nazwy środków 
transportu 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do opowiadania 
o zaletach i wadach środków trans-
portu oraz sposobach podróżowa-
nia 
–po wysłuchaniu odgłosów pojaz-
dów zaprezentowanych na zdję-
ciach przyporządkowuje licznym 
ilustracjom pasujące do nich środki 
transportu 
–na podstawie przykładu bez więk-
szych uchybień układa zdania doty-
czące przemieszczania się różnymi 
środkami transportu 
–wykorzystując podane słownic-
two, w większości poprawnie two-
rzy w parze z koleżanką / kolegą 
pytania oraz prowadzi rozmowę na 
temat podróżowania różnymi środ-
kami transportu, notuje odpowiedzi 
rozmówcy oraz przedstawia je kla-

Uczeń: 
–zna prawie wszystkie nazwy środ-
ków transportu 
–operuje bogatym słownictwempo-
trzebnym do opowiadania-
o zaletach i wadach środków trans-
portu oraz sposobach podróżowa-
nia 
 
–po wysłuchaniu odgłosów pojaz-
dów zaprezentowanych na zdję-
ciach przyporządkowuje prawie 
wszystkim ilustracjom pasującedo 
nich środki transportu 
–na podstawie przykładu prawie 
bezbłędnie układa zdania dotyczące 
przemieszczania się różnymi środ-
kami transportu 
–wykorzystując podane słownic-
two, prawie całkowicie poprawnie 
tworzy w parze z koleżanką / kolegą 
pytania oraz prowadzi rozmowę na 
temat podróżowania różnymi środ-
kami transportu, notuje odpowiedzi 

Uczeń: 
–zna wszystkie nazwy środków 
transportu 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do opowiadania 
o zaletach i wadach środków trans-
portu oraz sposobach podróżowa-
nia 
–po wysłuchaniu odgłosów pojaz-
dów zaprezentowanych na zdję-
ciach przyporządkowuje wszystkim 
ilustracjom pasujące do nich środki 
transportu 
–na podstawie przykładu bezbłęd-
nie układa zdania dotyczące prze-
mieszczania się różnymi środkami 
transportu 
–wykorzystując podane słownic-
two, w całości prawidłowo tworzy 
w parze z koleżanką / kolegą pyta-
nia oraz prowadzi rozmowę na 
temat podróżowania różnymi środ-
kami transportu, notuje odpowiedzi 
rozmówcy oraz przedstawia je kla-
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

–po wysłuchaniu dialogów na te-
mat możliwości dotarcia do Chor-
wacji, Szczecina, na stadion olimpij-
skioraz do szkoły z dużym trudem 
wybiera środki lokomocji wskazane 
przez rozmówców oraz uzupełnia 
tabelę podanymi przymiotnikami 
i przysłówkami w stopniu wyższym 
i najwyższym 
–pracując w grupie, prawie nie 
angażuje się w wykonanie zadania 
polegającego na napisaniu w ciągu 
dziesięciu minut jak największej 
liczby zdań z als i so /genauso … wie 
po wcześniejszym zapoznaniu się 
z komentarzem gramatycznym 
 
–po przeczytaniu e-maila Emi 
z dużym trudem udziela odpowiedzi 
na pytania dotyczące jej opinii 
o środkach lokomocji, którymi za-
mierza zwiedzać Berlin, zalet i wad 
rowerów, praktycznej strony środ-
ków komunikacji publicznej oraz 
zalet segwaya 
–z licznymi uchybieniami pisze 
w ośmiu zdaniach e-mail do Emi, 
w którym udziela odpowiedzi na 

sie 
–po wysłuchaniu dialogów na te-
mat możliwości dotarcia do Chor-
wacji, Szczecina, na stadion olimpij-
skioraz do szkoły z pewnym trudem 
wybiera środki lokomocji wskazane 
przez rozmówców oraz uzupełnia 
tabelę podanymi przymiotnikami 
i przysłówkami w stopniu wyższym 
i najwyższym 
–pracując w grupie, z niewielkim 
zaangażowaniem uczestniczy 
w pracy polegającej na napisaniu 
w ciągu dziesięciu minut jak naj-
większej liczby zdań z als i so 
/genauso … wie po wcześniejszym 
zapoznaniu się z komentarzem 
gramatycznym 
–po przeczytaniu e-maila Emi 
z pewnym trudem udziela odpo-
wiedzi na pytania dotyczące jej 
opinii o środkach lokomocji, który-
mi zamierza zwiedzać Berlin, zalet 
i wad rowerów, praktycznej strony 
środków komunikacji publicznej 
oraz zalet segwaya 
–z dość licznymi uchybieniami pisze 
w ośmiu zdaniach e-mail do Emi, 

sie 
–po wysłuchaniu dialogów na te-
mat możliwości dotarcia do Chor-
wacji, Szczecina, na stadion olimpij-
ski oraz do szkoły bez większego 
trudu wybiera środki lokomocji 
wskazane przez rozmówców oraz 
uzupełnia tabelę podanymi przy-
miotnikami i przysłówkami 
w stopniu wyższym i najwyższym 
–pracując w grupie, z dość dużym 
zaangażowaniem uczestniczy 
w pracy polegającej na napisaniu 
w ciągu dziesięciu minut jak naj-
większej liczby zdań z als i so 
/genauso … wie po wcześniejszym 
zapoznaniu się z komentarzem 
gramatycznym 
–po przeczytaniu e-maila Emi bez 
większego trudu udziela odpowie-
dzi na pytania dotyczące jej opinii 
o środkach lokomocji, którymi za-
mierza zwiedzać Berlin, zalet i wad 
rowerów, praktycznej strony środ-
ków komunikacji publicznej oraz 
zalet segwaya 
–bez większych uchybień pisze 
w ośmiu zdaniach e-mail do Emi, 

rozmówcy oraz przedstawia je kla-
sie 
–po wysłuchaniu dialogów na te-
mat możliwości dotarcia do Chor-
wacji, Szczecina, na stadion olimpij-
ski oraz do szkoły bez trudu wybie-
ra środki lokomocji wskazane przez 
rozmówców oraz uzupełnia tabelę 
podanymi przymiotnikami 
i przysłówkami w stopniu wyższym 
i najwyższym 
–pracując w grupie, z dużym zaan-
gażowaniem uczestniczy w pracy 
polegającej na napisaniu w ciągu 
dziesięciu minut jak największej 
liczby zdań z als i so /genauso … wie 
po wcześniejszym zapoznaniu się 
z komentarzem gramatycznym 
 
–po przeczytaniu e-maila Emi bez 
trudu udziela odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące jej opinii o środkach 
lokomocji, którymi zamierza zwie-
dzać Berlin, zalet i wad rowerów, 
praktycznej strony środków komu-
nikacji publicznej oraz zalet se-
gwaya 
–prawie bezbłędnie pisze w ośmiu 

sie 
–po wysłuchaniu dialogów na te-
mat możliwości dotarcia do Chor-
wacji, Szczecina, na stadion olimpij-
ski oraz do szkoły sprawnie wybiera 
środki lokomocji wskazane przez 
rozmówców oraz uzupełnia tabelę 
podanymi przymiotnikami 
i przysłówkami w stopniu wyższym 
i najwyższym 
–pracując w grupie, z pełnym zaan-
gażowaniem uczestniczy w pracy 
polegającej na napisaniu w ciągu 
dziesięciu minut jak największej 
liczby zdań z als i so /genauso … wie 
po wcześniejszym zapoznaniu się 
z komentarzem gramatycznym 
 
–po przeczytaniu e-maila Emi 
sprawnie udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące jej opinii 
o środkach lokomocji, którymi za-
mierza zwiedzać Berlin, zalet i wad 
rowerów, praktycznej strony środ-
ków komunikacji publicznej oraz 
zalet segwaya 
–bezbłędnie pisze w ośmiu zda-
niach e-mail do Emi, w którym 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

pytania koleżanki w którym udziela odpowiedzi na 
pytania koleżanki 

w którym udziela odpowiedzi na 
pytania koleżanki 

zdaniach e-mail do Emi, w którym 
udziela odpowiedzi na pytania 
koleżanki 

udziela odpowiedzi na pytania 
koleżanki 

2.2. Wie komme ich zum Rathaus? 

Uczeń: 
–w znikomym stopniu poprawnie 
operuje słownictwem związanym 
z opisywaniem drogi oraz zna nie-
liczne nazwy obiektów w mieście 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów nieumiejętnie stwierdza, które 
z nich odbywają się na ulicy 
–po wysłuchaniu dialogów rozgry-
wających się na ulicy z dużym tru-
dem wskazuje te spośród zamiesz-
czonych zdań, które wystąpiły 
w dialogach 
–po wysłuchaniu sześciu zdań pyta-
jących oraz rozkazujących (dla for-
my Sie) z licznymiuchybieniami 
zaznacza prawidłową wersję każde-
go zdania oraz powtarza usłyszane 
zdania za lektorem 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i zamieszczonego słownictwa 

Uczeń: 
–częściowo poprawnie operuje 
słownictwem związanym 
z opisywaniem drogi oraz zna wy-
brane nazwy obiektów w mieście 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów dość nieumiejętnie stwierdza, 
które z nich odbywają się na ulicy 
–po wysłuchaniu dialogów rozgry-
wających się na ulicy z pewnym 
trudem wskazuje te spośród za-
mieszczonych zdań, które wystąpiły 
w dialogach 
–po wysłuchaniu sześciu zdań pyta-
jących oraz rozkazujących (dla for-
my Sie) z dość licznymi uchybienia-
mi zaznacza prawidłową wersję 
każdego zdania oraz powtarza usły-
szane zdania za lektorem 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i zamieszczonego słownictwa 

Uczeń: 
–w większości poprawnie operuje 
słownictwem związanym 
z opisywaniem drogi oraz zna dość 
liczne nazwy obiektów w mieście 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów dość umiejętnie stwierdza, 
które z nich odbywają się na ulicy 
–po wysłuchaniu dialogów rozgry-
wających się na ulicy bez większego 
trudu wskazuje te spośród zamiesz-
czonych zdań, które wystąpiły 
w dialogach 
–po wysłuchaniu sześciu zdań pyta-
jących oraz rozkazujących (dla for-
my Sie) bez większych uchybień 
zaznacza prawidłową wersję każde-
go zdania oraz powtarza usłyszane 
zdania za lektorem 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i zamieszczonego słownictwa 

Uczeń: 
–prawie całkowicie poprawnie 
operuje słownictwem związanym 
z opisywaniem drogi oraz zna pra-
wie wszystkie nazwy obiektów 
w mieście 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów umiejętnie stwierdza, które 
z nich odbywają się na ulicy 
–po wysłuchaniu dialogów rozgry-
wających się na ulicy bez trudu 
wskazuje te spośród zamieszczo-
nych zdań, które wystąpiły 
w dialogach 
–po wysłuchaniu sześciu zdań pyta-
jących oraz rozkazujących (dla for-
my Sie) prawie całkowicie popraw-
nie zaznacza prawidłową wersję 
każdego zdania oraz powtarza usły-
szane zdania za lektorem 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i zamieszczonego słownictwa 

Uczeń: 
–w całości prawidłowo operuje 
słownictwem związanym 
z opisywaniem drogi oraz zna 
wszystkie nazwy obiektów 
w mieście 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z wprawą stwierdza, które 
z nich odbywają się na ulicy 
–po wysłuchaniu dialogów rozgry-
wających się na ulicy sprawnie 
wskazuje te spośród zamieszczo-
nych zdań, które wystąpiły 
w dialogach 
–po wysłuchaniu sześciu zdań pyta-
jących oraz rozkazujących (dla for-
my Sie) bezbłędnie zaznacza prawi-
dłową wersję każdego zdania oraz 
powtarza usłyszane zdania za lekto-
rem 
–na podstawie wysłuchanego dia-



 

 
 
Język niemiecki| Effekt Neu | Część 2 | Przedmiotowy system oceniania         Liceum i technikum 
 

 

AUTORKI:Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska 
 

 
 

 
12 

 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

dotyczącego opisywania drogi nie-
udolnie ćwiczy w parze z koleżanką 
/ kolegą podobne dialogi 
–w niewielkim stopniu poprawnie 
uzupełnia w zeszycie tabelę 
z przyimkami zmiennymi oraz pisze 
w parze z koleżanką / kolegą po 
jednym zdaniu z każdym utworzo-
nym wyrażeniem 
–po przeanalizowaniu zamieszczo-
nego planu miasta z dużym trudem 
uzupełnia dialogi właściwymi obiek-
tami, weryfikuje swoje rozwiązanie 
na podstawie nagrania oraz ćwiczy 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobne dialogi, wykorzystując poda-
ne słownictwo 

dotyczącego opisywania drogi dość 
nieumiejętnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
–częściowo poprawnie uzupełnia 
w zeszycie tabelę z przyimkami 
zmiennymi oraz pisze w parze 
z koleżanką / kolegą po jednym 
zdaniu z każdym utworzonymwyra-
żeniem 
 
–po przeanalizowaniu zamieszczo-
nego planu miasta z pewnym tru-
dem uzupełnia dialogi właściwymi 
obiektami, weryfikuje swoje roz-
wiązanie na podstawie nagrania 
oraz ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi, wykorzy-
stując podane słownictwo 

dotyczącego opisywania drogi dość 
umiejętnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
–w większości poprawnie uzupełnia 
w zeszycie tabelę z przyimkami 
zmiennymi oraz pisze w parze 
z koleżanką / kolegą po jednym 
zdaniu z każdym utworzonymwyra-
żeniem 
 
–po przeanalizowaniu zamieszczo-
nego planu miasta bez większego 
trudu uzupełnia dialogi właściwy-
miobiektami, weryfikuje swoje 
rozwiązanie w oparciu o nagranie 
oraz ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi, wykorzy-
stując podane słownictwo 

dotyczącego opisywania drogi 
umiejętnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
–prawie całkowicie poprawnie 
uzupełnia w zeszycie tabelę 
z przyimkami zmiennymi oraz pisze 
w parze z koleżanką / kolegą po 
jednym zdaniu z każdym utworzo-
nym wyrażeniem 
–po przeanalizowaniu zamieszczo-
nego planu miasta bez trudu uzu-
pełnia dialogi właściwymi obiekta-
mi, weryfikuje swoje rozwiązanie w 
oparciu o nagranie oraz ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą podobne 
dialogi, wykorzystując podane 
słownictwo 

logu i zamieszczonego słownictwa 
dotyczącego opisywania drogi 
z wprawą ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
–w całości prawidłowo uzupełnia 
w zeszycie tabelę z przyimkami 
zmiennymi oraz pisze w parze 
z koleżanką / kolegą po jednym 
zdaniu z każdym utworzonymwyra-
żeniem 
 
–po przeanalizowaniu zamieszczo-
nego planu miasta sprawnie uzu-
pełnia dialogi właściwymi obiekta-
mi, weryfikuje swoje rozwiązanie w 
oparciu o nagranie oraz ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą podobne 
dialogi, wykorzystując podane 
słownictwo 

2.3. Am Bahnhof 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem związanym z podróżowaniem 
pociągiem 

Uczeń: 
–operuje dość ubogim słownic-
twem związanym z podróżowaniem 
pociągiem 

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem związanym z podróżowaniem 
pociągiem 

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
związanym z podróżowaniem po-
ciągiem 

Uczeń: 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem związanym z podróżowaniem 
pociągiem 

–przyporządkowuje nielicznym –przyporządkowuje wybranym –przyporządkowuje dość licznym –przyporządkowuje prawie wszyst- –przyporządkowuje wszystkim 



 

 
 
Język niemiecki| Effekt Neu | Część 2 | Przedmiotowy system oceniania         Liceum i technikum 
 

 

AUTORKI:Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska 
 

 
 

 
13 

 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

SMS-om pasujące do nich reakcje 
 
–w znikomym stopniu poprawnie 
przyporządkowuje zdania pasują-
cym do nich obrazkom ilustrującym 
obsługę biletomatu, a następnie 
słucha nagrania i sprawdza swoje 
rozwiązanie 
–po wysłuchaniu dialogu w kasie 
biletowej wskazuje nieliczne usły-
szane wypowiedzi 
–po przeczytaniu komunikatów 
z dużym trudem stwierdza, które 
z nich można usłyszeć na dworcu 
kolejowym 
–na podstawie wysłuchanych ko-
munikatów z licznymi uchybieniami 
określa, które z zamieszczonych 
zdań są zgodne z ich treścią,a które 
nie 
–po przeczytaniu SMS-a 
w znikomym stopniu poprawnie 
wybiera odpowiednie uzupełnienie 
zdań spośród proponowanych przy-
imków i czasowników użytych 
w trybie rozkazującym  
–zgodnie z poleceniem pisze bardzo 
krótki SMS do Mattea i Ronji 

SMS-om pasujące do nich reakcje 
 
–częściowo poprawnie przyporząd-
kowuje zdania pasującym do nich 
obrazkom ilustrującym obsługę 
biletomatu, a następnie słucha 
nagrania i sprawdza swoje rozwią-
zanie 
 
–po wysłuchaniu dialogu w kasie 
biletowej wskazuje niektóre usły-
szane wypowiedzi 
–po przeczytaniu komunikatów 
z pewnym trudem stwierdza, które 
z nich można usłyszeć na dworcu 
kolejowym 
–na podstawie wysłuchanych ko-
munikatów z dość licznymi uchy-
bieniami określa, które 
z zamieszczonych zdań są zgodne 
z ich treścią, a które nie 
–po przeczytaniu SMS-a częściowo 
poprawnie wybiera odpowiednie 
uzupełnienie zdań spośród propo-
nowanych przyimków 
i czasowników użytych w trybie 
rozkazującym  
 

SMS-om pasujące do nich reakcje 
 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje zdania pasującym do 
nich obrazkom ilustrującym obsługę 
biletomatu, a następnie słucha 
nagrania i sprawdza swoje rozwią-
zanie 
–po wysłuchaniu dialogu w kasie 
biletowej wskazuje dość liczne 
usłyszane wypowiedzi 
–po przeczytaniu komunikatów bez 
większego trudu stwierdza, które 
z nich można usłyszeć na dworcu 
kolejowym 
–na podstawie wysłuchanych ko-
munikatów bez większych uchybień 
określa, które z zamieszczonych 
zdań są zgodne z ich treścią,a które 
nie 
–po przeczytaniu SMS-a 
w większości poprawnie wybiera 
odpowiednie uzupełnienie zdań 
spośród proponowanych przyim-
ków i czasowników użytych 
w trybie rozkazującym  
–zgodnie z poleceniem pisze zwię-
zły SMS do Mattea i Ronji z prośbą 

kim SMS-om pasujące do nich reak-
cje 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje zdania pasują-
cym do nich obrazkom ilustrującym 
obsługę biletomatu, a następnie 
słucha nagrania i sprawdza swoje 
rozwiązanie 
–po wysłuchaniu dialogu w kasie 
biletowej wskazuje prawie wszyst-
kie usłyszane wypowiedzi 
–po przeczytaniu komunikatów bez 
trudu stwierdza, które z nich można 
usłyszeć na dworcu kolejowym 
 
–na podstawie wysłuchanych ko-
munikatów prawie całkowicie po-
prawnie określa, które 
z zamieszczonych zdań są zgodne 
z ich treścią, a które nie 
–po przeczytaniu SMS-a prawie 
całkowicie poprawnie wybiera 
odpowiednie uzupełnienie zdań 
spośród proponowanych przyim-
ków i czasowników użytych 
w trybie rozkazującym  
–zgodnie z poleceniem pisze dość 
obszerny SMS do Mattea i Ronji 

SMS-om pasujące do nich reakcje 
 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje zdania pasującym do nich 
obrazkom ilustrującym obsługę 
biletomatu, a następnie słucha 
nagrania i sprawdza swoje rozwią-
zanie 
 
–po wysłuchaniu dialogu w kasie 
biletowej wskazuje wszystkie usły-
szane wypowiedzi 
–po przeczytaniu komunikatów 
sprawnie stwierdza, które z nich 
można usłyszeć na dworcu kolejo-
wym 
–na podstawie wysłuchanych ko-
munikatów w całości prawidłowo 
określa, które z zamieszczonych 
zdań są zgodne z ich treścią,a które 
nie 
–po przeczytaniu SMS-a w całości 
prawidłowo wybiera odpowiednie 
uzupełnienie zdań spośród propo-
nowanych przyimków 
i czasowników użytych w trybie 
rozkazującym  
–zgodnie z poleceniem pisze rozbu-
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

z prośbą o odebranie go z dworca 
o wskazanej porze 

–zgodnie z poleceniem pisze krótki 
SMS do Mattea i Ronji z prośbą 
o odebranie go z dworca 
o wskazanej porze 

o odebranie go z dworca 
o wskazanej porze 

z prośbą o odebranie go z dworca 
o wskazanej porze 

dowany SMS do Mattea i Ronji 
z prośbą o odebranie go z dworca 
o wskazanej porze 

W zakresie gramatyki uczeń:  

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela,  

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 

liczne błędy gramatycznewe 
wszystkich typach zadań 

gramatycznych mających charak-
ter przeoczeńświadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

nieliczne błędy gramatyczne (nie-
zakłócające komunikacji lub za-
kłócające ją w nieznacznym stop-
niu), a jego błędy mają charakter 
pomyłek i nie występują systema-
tycznie 

sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócają-
ce w żaden sposób komunika-
cji,i potrafi je samodzielnie po-
prawić 

gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 2. struktury gramatyczne: 

– przyimek mit 
–stopniowanie przymiotników 
i przysłówków 
– konstrukcje porównawcze 
–tryb rozkazujący dla formy grzecz-
nościowej Sie 
–przyimki zmienne łączące się 
z biernikiem 
–tryb rozkazujący dla 2. os. lp. i 2. 
os. lm. 

– przyimek mit 
–stopniowanie przymiotników 
i przysłówków 
– konstrukcje porównawcze 
–tryb rozkazujący dla formy grzecz-
nościowej Sie 
–przyimki zmienne łączące się 
z biernikiem 
–tryb rozkazujący dla 2. os. lp. i 2. 
os. lm. 

– przyimek mit 
–stopniowanie przymiotników 
i przysłówków 
– konstrukcje porównawcze 
–tryb rozkazujący dla formy grzecz-
nościowej Sie 
–przyimki zmienne łączące się 
z biernikiem 
–tryb rozkazujący dla 2. os. lp. i 2. 
os. lm. 

– przyimek mit 
–stopniowanie przymiotników 
i przysłówków 
– konstrukcje porównawcze 
–tryb rozkazujący dla formy grzecz-
nościowej Sie 
–przyimki zmienne łączące się 
z biernikiem 
–tryb rozkazujący dla 2. os. lp. i 2. 
os. lm. 

– przyimek mit 
–stopniowanie przymiotników 
i przysłówków 
– konstrukcje porównawcze 
–tryb rozkazujący dla formy grzecz-
nościowej Sie 
–przyimki zmienne łączące się 
z biernikiem 
–tryb rozkazujący dla 2. os. lp. i 2. 
os. lm. 
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Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie tylko nielicznych 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne do 
wysłuchanych dialogów, korzystając 
z podanych opisów sytuacji oraz 
schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie niektórych treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy w 
parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość bogate słownictwo i 
struktury językowe pozwalające 
na przekazanie większości treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bogate słownictwo i struk-
tury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianego do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 2.  

–Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 2.  

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 2. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 2 . 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 2. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po-
prawnie rozwiązuje zadania za-

–Uczeń częściowo poprawnie roz-
wiązuje zadania zamieszczone 

–Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania zamieszczone 

–Uczeń prawie całkowicie popraw-
nie rozwiązuje zadania zamieszczo-

–Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

mieszczone w teście do rozdziału 2. w teście do rozdziału 2. w teście do rozdziału 2. ne w teście do rozdziału 2. w teście do rozdziału 2. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń sprawnie rozwiązujezadania 
związane z prowadzonym po nie-
miecku blogiem polskiego nastolat-
ka 

Fotos 

–Uczeń po przeanalizowaniu zdjęć 
obrazujących sposoby spędzania 
czasu wolnego Neli oraz różnych 
środków komunikacji w Berlinie 
rozmawia z koleżanką / kolegą 
o tym, czym i dokąd Nela jeździ, 
a następnie zapisuje utworzone 
zdania, jednak niewielka znajomość 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz bardzo liczne 
błędy znacznie ograniczają zrozu-
mienie dialogu 

–Uczeń po przeanalizowaniu zdjęć 
obrazujących sposoby spędzania 
czasu wolnego Neli oraz różnych 
środków komunikacji w Berlinie 
rozmawia z koleżanką / kolegą 
o tym, czym i dokąd Nela jeździ, 
a następnie zapisuje utworzone 
zdania, a wystarczający zasób po-
znanego słownictwa i struktur gra-
matycznych, pomimo dość licznych 
błędów, pozwala na zrozumienie 
dialogu 

–Uczeń po przeanalizowaniu zdjęć 
obrazujących sposoby spędzania 
czasu wolnego Neli oraz różnych 
środków komunikacji w Berlinie 
rozmawia z koleżanką / kolegą 
o tym, czym i dokąd Nela jeździ, 
a następnie zapisuje utworzone 
zdania, a dość duży zasób poznane-
go słownictwa i struktur grama-
tycznych oraz nieliczne błędy po-
zwalają na zrozumienie dialogu 

–Uczeń po przeanalizowaniu zdjęć 
obrazujących sposoby spędzania 
czasu wolnego Neli oraz różnych 
środków komunikacji w Berlinie 
rozmawia z koleżanką / kolegą 
o tym, czym i dokąd Nela jeździ, 
a następnie zapisuje utworzone 
zdania, sprawnie stosując poznane 
struktury gramatyczne i bogate 
słownictwo 

–Uczeń po przeanalizowaniu zdjęć 
obrazujących sposoby spędzania 
czasu wolnego Neli oraz różnych 
środków komunikacji w Berlinie 
rozmawia z koleżanką / kolegą 
o tym, czym i dokąd Nela jeździ, 
a następnie zapisuje utworzone 
zdania, swobodnie operując pozna-
nymi strukturami gramatycznymi 
i bogatym słownictwem 

Rozdział 3. Ferien und Reisen 

3.1. Wo warst du so lange? 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi nazwami mie-
sięcy oraz bardzo ubogim słownic-

Uczeń: 
–operuje wybranymi nazwami mie-
sięcy oraz dość ubogim słownic-

Uczeń: 
–operuje większością nazw miesię-
cy oraz dość bogatym słownictwem 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi na-
zwami miesięcy oraz bogatym 

Uczeń: 
–operuje wszystkimi nazwami mie-
sięcy oraz bardzo bogatym słownic-
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twem niezbędnym do podawania 
miejsca pobytu oraz opisywania 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym 
–po zapoznaniu się z rozmową na 
czacie w znikomym stopniu po-
prawnie przyporządkowuje zdję-
ciom nazwy miesięcy z tekstu  
–na podstawie przeczytanego tek-
stu nieudolnie uzupełnia w zeszycie 
brakujące nazwy miesięcy, 
a następnie, po wysłuchaniu dialo-
gu, ćwiczy w parze podobny  
–po przeczytaniu rozmowy 
na czacie z dużym trudem łączy 
określenia czasu z właściwymi zda-
niami 
–po wysłuchaniu dwóch dialogów 
na temat urlopu / wakacji w nie-
wielkim stopniu poprawnie przypo-
rządkowuje im pasujące do nich 
zdjęcia oraz zdania, a następnie 
ćwiczy podobne dialogi w parze 
z koleżanką / kolegą  
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu nieudolnie zadaje pytania 
/udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące miesiąca urodzenia 

twem niezbędnym do podawania 
miejsca pobytu oraz opisywania 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym 
–po zapoznaniu się z rozmową na 
czacie częściowo poprawnie przy-
porządkowuje zdjęciom nazwy 
miesięcy z tekstu  
–na podstawie przeczytanego tek-
stu dość nieumiejętnie uzupełnia w 
zeszycie brakujące nazwy miesięcy, 
a następnie, po wysłuchaniu dialo-
gu, ćwiczy w parze podobny  
–po przeczytaniu rozmowy 
na czacie z pewnym trudem łączy 
określenia czasu z właściwymi zda-
niami 
–po wysłuchaniu dwóch dialogów 
na temat urlopu / wakacji częścio-
wo poprawnie przyporządkowuje 
im pasujące do nich zdjęcia oraz 
zdania, a następnie ćwiczy podobne 
dialogi w parze z koleżanką / kolegą  
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dość nieumiejętnie zadaje 
pytania / udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące miesiąca uro-
dzenia 

potrzebnym do podawania miejsca 
pobytu oraz opisywania czynności 
wykonywanych w czasie wolnym 
–po zapoznaniu się z rozmową na 
czacie w większości poprawnie 
przyporządkowuje zdjęciom nazwy 
miesięcy z tekstu  
–na podstawie przeczytanego tek-
stu dość umiejętnie uzupełnia w 
zeszycie brakujące nazwy miesięcy, 
a następnie, po wysłuchaniu dialo-
gu, ćwiczy w parze podobny  
–po przeczytaniu rozmowy 
na czacie bez większego trudu łączy 
określenia czasu z właściwymi zda-
niami 
–po wysłuchaniu dwóch dialogów 
na temat urlopu / wakacji w więk-
szości poprawnie przyporządkowu-
je im pasujące do nich zdjęcia oraz 
zdania, a następnie ćwiczy podobne 
dialogi w parze z koleżanką / kolegą  
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dość umiejętnie zadaje pytania 
/udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące miesiąca urodzenia 
–pracując w grupie z osobami ob-
chodzącymi urodziny w tym samym 

słownictwem potrzebnym do po-
dawania miejsca pobytu oraz opi-
sywania czynności wykonywanych 
w czasie wolnym 
–po zapoznaniu się z rozmową na 
czacie prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje zdjęciom nazwy 
miesięcy z tekstu  
–na podstawie przeczytanego tek-
stu umiejętnie uzupełnia w zeszycie 
brakujące nazwy miesięcy, 
a następnie, po wysłuchaniu dialo-
gu, ćwiczy w parze podobny  
–po przeczytaniu rozmowy 
na czacie bez trudu łączy określenia 
czasu z właściwymi zdaniami 
–po wysłuchaniu dwóch dialogów 
na temat urlopu / wakacji prawie 
całkowicie poprawnie przyporząd-
kowuje im pasujące do nich zdjęcia 
oraz zdania, a następnie ćwiczy 
podobne dialogi w parze 
z koleżanką / kolegą  
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu umiejętnie zadaje pytania 
/udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące miesiąca urodzenia 
–pracując w grupie z osobami ob-

twem potrzebnym do podawania 
miejsca pobytu oraz opisywania 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym 

–po zapoznaniu się z rozmową na 
czacie w całości prawidłowo przy-
porządkowuje zdjęciom nazwy 
miesięcy z tekstu  
–na podstawie przeczytanego tek-
stu z wprawą uzupełnia w zeszycie 
brakujące nazwy miesięcy, 
a następnie, po wysłuchaniu dialo-
gu, ćwiczy w parze podobny  
–po przeczytaniu rozmowy 
na czacie sprawnie łączy określenia 
czasu z właściwymi zdaniami 
–po wysłuchaniu dwóch dialogów 
na temat urlopu / wakacji w całości 
prawidłowo przyporządkowuje im 
pasujące do nich zdjęcia oraz zda-
nia, a następnie ćwiczy podobne 
dialogi w parze z koleżanką / kolegą 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu sprawnie zadaje pytania 
/udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące miesiąca urodzenia 
–pracując w grupie z osobami ob-
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–pracując w grupie z osobami ob-
chodzącymi urodziny w tym samym 
miesiącu, prawie nie angażuje się 
w pracę polegającą na zanotowaniu 
odpowiedzi na pytania (dotyczące 
liczby dni, pogody, możliwości spę-
dzania czasu i świętowania urodzin 
w tym miesiącu) oraz prezentacji 
wyników na forum klasy 
 
–używając co najmniej ośmiu zdań, 
z licznymi uchybieniami pisze do 
koleżanki / kolegi z Niemiec e-mail 
na temat swoich wakacji, informu-
je, gdzie je spędził, jaka była pogo-
da oraz pyta o jej / jego wakacje 

–pracując w grupie z osobami ob-
chodzącymi urodziny w tym samym 
miesiącu, z niewielkim zaangażo-
waniem uczestniczy w pracy pole-
gającej na zanotowaniu odpowiedzi 
na pytania (dotyczące liczby dni, 
pogody, możliwości spędzania cza-
su i świętowania urodzin w tym 
miesiącu) oraz prezentacji wyników 
na forum klasy 
–używając co najmniej ośmiu zdań, 
z dość licznymi uchybieniami pisze 
do koleżanki / kolegi z Niemiec e-
mail na temat swoich wakacji, in-
formuje, gdzie je spędził, jaka była 
pogoda oraz pyta o jej / jego waka-
cje 

miesiącu, z dość dużym zaangażo-
waniem uczestniczy w pracy pole-
gającej na zanotowaniu odpowiedzi 
na pytania (dotyczące liczby dni, 
pogody, możliwości spędzania cza-
su i świętowania urodzin w tym 
miesiącu) oraz prezentacji wyników 
na forum klasy 
–używając co najmniej ośmiu zdań, 
bez większych uchybień pisze do 
koleżanki / kolegi z Niemiec e-mail 
na temat swoich wakacji, informu-
je, gdzie je spędził, jaka była pogo-
da oraz pyta o jej / jego wakacje 

chodzącymi urodziny w tym samym 
miesiącu, z dużym zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy polegającej na 
zanotowaniu odpowiedzi na pyta-
nia (dotyczące liczby dni, pogody, 
możliwości spędzania czasu 
i świętowania urodzin w tym mie-
siącu) oraz prezentacji wyników na 
forum klasy 
–używając co najmniej ośmiu zdań, 
prawie bezbłędnie pisze do kole-
żanki / kolegi z Niemiec e-mail na 
temat swoich wakacji, informuje, 
gdzie je spędził, jaka była pogoda 
oraz pyta o jej / jego wakacje 

chodzącymi urodziny w tym samym 
miesiącu, z pełnym zaangażowa-
niem uczestniczy w pracy polegają-
cej na zanotowaniu odpowiedzi na 
pytania (dotyczące liczby dni, po-
gody, możliwości spędzania czasu 
i świętowania urodzin w tym mie-
siącu) oraz prezentacji wyników na 
forum klasy 
–używając co najmniej ośmiu zdań, 
bezbłędnie pisze do koleżanki / 
kolegi z Niemiec e-mail na temat 
swoich wakacji, informuje, gdzie je 
spędził, jaka była pogoda oraz pyta 
o jej / jego wakacje 

3.2. Was hast du gemacht? 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi określeniami 
czasu oraz bardzo ubogim słownic-
twem związanym ze spędzaniem 
wakacji 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
wakacji w Polsce wskazuje nieliczne 
zdania, które pojawiły się 

Uczeń: 
–operuje wybranymi określeniami 
czasu oraz dość ubogim słownic-
twem związanym ze spędzaniem 
wakacji 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
wakacji w Polsce wskazuje niektóre 
zdania, które pojawiły się 

Uczeń: 
–operuje większością określeń 
czasu oraz dość bogatym słownic-
twem związanym ze spędzaniem 
wakacji 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
wakacji w Polsce wskazuje więk-
szość zdań, które pojawiły się 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi okre-
śleniami czasu oraz bogatym słow-
nictwem związanym ze spędzaniem 
wakacji 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
wakacji w Polsce wskazuje prawie 
wszystkie zdania, które pojawiły się 

Uczeń: 
–operuje wszystkimi określeniami 
czasu oraz bardzo bogatym słow-
nictwem związanym ze spędzaniem 
wakacji 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
wakacji w Polsce wskazuje wszyst-
kie zdania, które pojawiły się 
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w rozmowie 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je zdjęciom przedstawiającym róż-
ne formy wypoczynku wakacyjnego 
podane zwroty, a następnie notuje 
bezokoliczniki czasowników użytych 
w czasie przeszłym Perfekt 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat wakacji z licznymi 
uchybieniami zapisuje usłyszane 
pytania, a następnie wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prowa-
dzi podobną rozmowę z koleżanką 
/kolegą oraz notuje jej / jego od-
powiedzi 
–przyporządkowuje nieliczne za-
mieszczone zdania tematom „Urlop 
w dużym mieście” bądź „Urlop na 
wsi” 
–po przeczytaniu sprawozdania 
Hanny z dużym trudem określa, czy 
pasuje ono do tematu „Urlop 
w dużym mieście” czy „Urlop na 
wsi”, notuje na kartce cztery pyta-
nia dotyczące tekstu, a następnie 
dokonuje zamiany kartek 
z koleżanką / kolegą i udziela od-
powiedzi na jej / jego pytania 

w rozmowie 
–z pewnym trudem przyporządko-
wuje zdjęciom przedstawiającym 
różne formy wypoczynku wakacyj-
nego podane zwroty, a następnie 
notuje bezokoliczniki czasowników 
użytych w czasie przeszłym Perfekt 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat wakacji z dość licz-
nymi uchybieniami zapisuje usły-
szane pytania, a następnie wyko-
rzystując zamieszczone słownictwo, 
prowadzi podobną rozmowę 
z koleżanką /kolegą oraz notuje jej / 
jego odpowiedzi 
–przyporządkowuje niektóre za-
mieszczone zdania tematom „Urlop 
w dużym mieście” bądź „Urlop na 
wsi” 
–po przeczytaniu sprawozdania 
Hanny z pewnym trudem określa, 
czy pasuje ono do tematu „Urlop 
w dużym mieście” czy „Urlop na 
wsi”, notuje na kartce cztery pyta-
nia dotyczące tekstu, a następnie 
dokonuje zamiany kartek z koleżan-
ką / kolegą i udziela odpowiedzi na 
jej / jego pytania 

w rozmowie 
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje zdjęciom przedstawiającym 
różne formy wypoczynku wakacyj-
nego podane zwroty, a następnie 
notuje bezokoliczniki czasowników 
użytych w czasie przeszłym Perfekt 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat wakacji bez więk-
szych uchybień zapisuje usłyszane 
pytania, a następnie wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prowa-
dzi podobną rozmowę z koleżanką 
/kolegą oraz notuje jej / jego od-
powiedzi 
–przyporządkowuje dość liczne 
zamieszczone zdania tematom 
„Urlop w dużym mieście” bądź 
„Urlop na wsi” 
–po przeczytaniu sprawozdania 
Hanny bez większego trudu określa, 
czy pasuje ono do tematu „Urlop 
w dużym mieście” czy „Urlop na 
wsi”, notuje na kartce cztery pyta-
nia dotyczące tekstu, a następnie 
dokonuje zamiany kartek 
z koleżanką / kolegą i udziela od-
powiedzi na jej / jego pytania 

w rozmowie 
–bez trudu przyporządkowuje zdję-
ciom przedstawiającym różne for-
my wypoczynku wakacyjnego 
podane zwroty, a następnie notuje 
bezokoliczniki czasowników użytych 
w czasie przeszłym Perfekt 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat wakacji prawie bez-
błędnie zapisuje usłyszane pytania, 
a następnie wykorzystując zamiesz-
czone słownictwo, prowadzi po-
dobną rozmowę z koleżanką 
/kolegą oraz notuje jej / jego od-
powiedzi 
–przyporządkowuje prawie wszyst-
kie zamieszczone zdania tematom 
„Urlop w dużym mieście” bądź 
„Urlop na wsi” 
–po przeczytaniu sprawozdania 
Hanny bez trudu określa, czy pasuje 
ono do tematu „Urlop w dużym 
mieście” czy „Urlop na wsi”, notuje 
na kartce cztery pytania dotyczące 
tekstu, a następnie dokonuje za-
miany kartek z koleżanką / kolegą 
i udziela odpowiedzi na jej / jego 
pytania 

w rozmowie 
–sprawnie przyporządkowuje zdję-
ciom przedstawiającym różne for-
my wypoczynku wakacyjnego 
podane zwroty, a następnie notuje 
bezokoliczniki czasowników użytych 
w czasie przeszłym Perfekt 
–na podstawie wysłuchanegodialo-
gu na temat wakacji bezbłędnie 
zapisuje usłyszane pyta-
nia,a następnie wykorzystując za-
mieszczone słownictwo, prowadzi 
podobną rozmowę z koleżanką / 
kolegą oraz notuje jej / jego odpo-
wiedzi 
–przyporządkowuje wszystkie za-
mieszczone zdania tematom „Urlop 
w dużym mieście” bądź „Urlop na 
wsi” 
–po przeczytaniu sprawozdania 
Hanny sprawnie określa, czy pasuje 
ono do tematu „Urlop w dużym 
mieście” czy „Urlop na wsi”, notuje 
na kartce cztery pytania dotyczące 
tekstu, a następnie dokonuje za-
miany kartek z koleżanką / kolegą 
i udziela odpowiedzi na jej / jego 
pytania 
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–używając podanego słownictwa 
i uwzględniając nieliczne kwestie 
zawarte w poleceniu pisze na blogu 
podróżniczym o fikcyjnym mieście, 
które zwiedził / zwiedziła 

–używając podanego słownictwa 
i uwzględniając niektóre kwestie 
zawarte w poleceniu pisze na blogu 
podróżniczym o fikcyjnym mieście, 
które zwiedził / zwiedziła  

–używając podanego słownictwa 
i uwzględniając większość kwestii 
zawartych w poleceniu pisze na 
blogu podróżniczym o fikcyjnym 
mieście, które zwiedził / zwiedziła 

–używając podanego słownictwa 
i uwzględniając prawie wszystkie 
kwestie zawarte w poleceniu pisze 
na blogu podróżniczym o fikcyjnym 
mieście, które zwiedził / zwiedziła 

–używając podanego słownictwa 
i uwzględniając wszystkie kwestie 
zawarte w poleceniu pisze na blogu 
podróżniczym o fikcyjnym mieście, 
które zwiedził / zwiedziła 

3.3. Bist du auch Ski gefahren? 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi określeniami 
czasu niezbędnymi do podawania 
daty i terminów oraz bardzo ubo-
gim słownictwem związanym ze 
spędzaniem wolnego czasu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
ferii jesiennych z dużym trudem 
wskazuje miesiąc, którego dotyczy 
rozmowa, oraz przyporządkowuje 
zamieszczonym pytaniom odpo-
wiedzi zgodnie z treścią nagrania 
 
–po przeczytaniu rozmowy na cza-
cie nieudolnie wybiera właściwe 
uzupełnienie zdania określające, czy 
ferie jesienne zaczynają się wkrót-
ce, za dwa tygodnie, czy już minęły, 
a następnie wypisuje z tekstu 
wszystkie imiesłowy czasu przeszłe-

Uczeń: 
–operuje niektórymi określeniami 
czasu niezbędnymi do podawania 
daty i terminów oraz dość ubogim 
słownictwem związanym ze spę-
dzaniem wolnego czasu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
ferii jesiennych z pewnym trudem 
wskazuje miesiąc, którego dotyczy 
rozmowa, oraz przyporządkowuje 
zamieszczonym pytaniom odpo-
wiedzi zgodnie z treścią nagrania 
 
–po przeczytaniu rozmowy na cza-
cie dość nieumiejętnie wybiera 
właściwe uzupełnienie zdania okre-
ślające, czy ferie jesienne zaczynają 
się wkrótce, za dwa tygodnie, czy 
już minęły, a następnie wypisuje 
z tekstu wszystkie imiesłowy czasu 

Uczeń: 
–operuje dość licznymi określenia-
mi czasu potrzebnymi do podawa-
nia daty i terminów oraz dość boga-
tym słownictwem związanym ze 
spędzaniem wolnego czasu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
ferii jesiennych bez większego tru-
du wskazuje miesiąc, którego doty-
czy rozmowa, oraz przyporządko-
wuje zamieszczonym pytaniom 
odpowiedzi zgodnie z treścią na-
grania 
–po przeczytaniu rozmowy na cza-
cie dość umiejętnie wybiera wła-
ściwe uzupełnienie zdania określa-
jące, czy ferie jesienne zaczynają się 
wkrótce, za dwa tygodnie, czy już 
minęły, a następnie wypisuje 
z tekstu wszystkie imiesłowy czasu 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi okre-
śleniami czasu potrzebnymi do 
podawania daty i terminów oraz 
bogatym słownictwem związanym 
ze spędzaniem wolnego czasu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
ferii jesiennych bez trudu wskazuje 
miesiąc, którego dotyczy rozmowa, 
oraz przyporządkowuje zamiesz-
czonym pytaniom odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania 
 
–po przeczytaniu rozmowy na cza-
cie umiejętnie wybiera właściwe 
uzupełnienie zdania określające, czy 
ferie jesienne zaczynają się wkrót-
ce, za dwa tygodnie, czy już minęły, 
a następnie wypisuje z tekstu 
wszystkie imiesłowy czasu przeszłe-

Uczeń: 
–operuje wszystkimi określeniami 
czasu potrzebnymi do podawania 
daty i terminów oraz bardzo boga-
tym słownictwem związanym ze 
spędzaniem wolnego czasu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
ferii jesiennych z wprawą wskazuje 
miesiąc, którego dotyczy rozmowa, 
oraz przyporządkowuje zamiesz-
czonym pytaniom odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania 
 
–po przeczytaniu rozmowy na cza-
cie sprawnie wybiera właściwe 
uzupełnienie zdania określające, czy 
ferie jesienne zaczynają się wkrót-
ce, za dwa tygodnie, czy już minęły, 
a następnie wypisuje z tekstu 
wszystkie imiesłowy czasu przeszłe-
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go i dopisuje do nich formy bezoko-
licznika 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat spędzania wolnego 
czasu z dużym trudem mówi, które 
ze zdjęć do niego pasuje, 
a następnie przyporządkowuje 
zamieszczonym zdaniom ilustracje 
najlepiej oddające ich treść 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, z licznymi uchybieniami 
pisze trzy minidialogi dotyczące 
trzech różnych opcji spędzania 
wolnego czasu (wspólne wyjście na 
łyżwy, pozostanie w domu, wyjście 
na basen) 
–po przeczytaniu e-maila z dużym 
trudem wybiera właściwą odpo-
wiedź na pytanie, co Xavier robił na 
wyspie Sylt 
–w odpowiedzi na pytania Xaviera 
bardzo krótko opisuje w e-mailu 
aktywność fizyczną, którą podej-
mował podczas ostatnich wakacji 

przeszłego i dopisuje do nich formy 
bezokolicznika 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat spędzania wolnego 
czasu z pewnym trudem mówi, 
które ze zdjęć do niego pasuje, 
a następnie przyporządkowuje 
zamieszczonym zdaniom ilustracje 
najlepiej oddające ich treść 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, z dość licznymi uchybienia-
mi pisze trzy minidialogi dotyczące 
trzech różnych opcji spędzania 
wolnego czasu (wspólne wyjście na 
łyżwy, pozostanie w domu, wyjście 
na basen) 
–po przeczytaniu e-maila z pewnym 
trudem wybiera właściwą odpo-
wiedź na pytanie, co Xavier robił na 
wyspie Sylt 
–w odpowiedzi na pytania Xaviera 
krótko opisuje w e-mailu aktywność 
fizyczną, którą podejmował podczas 
ostatnich wakacji 

przeszłego i dopisuje do nich formy 
bezokolicznika 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat spędzania wolnego 
czasu bez większego trudu mówi, 
które ze zdjęć do niego pasuje, 
a następnie przyporządkowuje 
zamieszczonym zdaniom ilustracje 
najlepiej oddające ich treść 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, bez większych uchybień 
pisze trzy minidialogi dotyczące 
trzech różnych opcji spędzania 
wolnego czasu (wspólne wyjście na 
łyżwy, pozostanie w domu, wyjście 
na basen) 
–po przeczytaniu e-maila bez więk-
szego trudu wybiera właściwą od-
powiedź na pytanie, co Xavier robił 
na wyspie Sylt 
–w odpowiedzi na pytania Xaviera 
zwięźle opisuje w e-mailu aktyw-
ność fizyczną, którą podejmował 
podczas ostatnich wakacji 

go i dopisuje do nich formy bezoko-
licznika  
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat spędzania wolnego 
czasu bez trudu mówi, które ze 
zdjęć do niego pasuje, a następnie 
przyporządkowuje zamieszczonym 
zdaniom ilustracje najlepiej oddają-
ce ich treść 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, prawie bezbłędnie pisze 
trzy minidialogi dotyczące trzech 
różnych opcji spędzania wolnego 
czasu (wspólne wyjście na łyżwy, 
pozostanie w domu, wyjście na 
basen) 
 
–po przeczytaniu e-maila bez trudu 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytanie, co Xavier robił na wyspie 
Sylt 
 
–w odpowiedzi na pytania Xaviera 
dość obszernie opisuje w e-mailu 
aktywność fizyczną, którą podej-
mował podczas ostatnich wakacji 

go i dopisuje do nich formy bezoko-
licznika 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu na temat spędzania wolnego 
czasu z wprawą mówi, które ze 
zdjęć do niego pasuje, a następnie 
przyporządkowuje zamieszczonym 
zdaniom ilustracje najlepiej oddają-
ce ich treść 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, bezbłędnie pisze trzy mini-
dialogi dotyczące trzech różnych 
opcji spędzania wolnego czasu 
(wspólne wyjście na łyżwy, pozo-
stanie w domu, wyjście na basen) 
 
–po przeczytaniu e-maila sprawnie 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytanie, co Xavier robił na wyspie 
Sylt 
 
–w odpowiedzi na pytania Xaviera 
szczegółowo opisuje w e-mailu 
aktywność fizyczną, którą podej-
mował podczas ostatnich wakacji 

W zakresie gramatyki uczeń: 
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–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatyczne we 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeńświadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatyczne (nieza-
kłócające komunikacji lub zakłóca-
jące ją w nieznacznym stopniu), 
a jego błędy mają charakter pomy-
łek i nie występują systematycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela, 
sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócające 
w żaden sposób komunikacji, 
i potrafi je samodzielnie poprawić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 
gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 3. struktury gramatyczne: 

–odmiana czasowników sein, haben 
i werden w czasie przeszłym Präte-
ritum 

–odmiana czasowników sein, haben 
i werden w czasie przeszłym Präte-
ritum 

–odmiana czasowników sein, haben 
i werden w czasie przeszłym Präte-
ritum 

–odmiana czasowników sein, haben 
i werden w czasie przeszłym Präte-
ritum 

–odmiana czasowników sein, haben 
i werden w czasie przeszłym Präte-
ritum 

–czas przeszły Perfekt czasowni-
ków z regularną odmianą oraz cza-
sowników z przedrostkami: be-, 
emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver- i zer- 
– liczebniki porządkowe 
–tworzenie czasu Perfekt za pomo-
cą czasowników haben i sein 
–czas przeszły Perfekt czasowników 
z nieregularną odmianą 

–czas przeszły Perfekt czasowni-
ków z regularną odmianą oraz cza-
sowników z przedrostkami: be-, 
emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver- i zer- 
– liczebniki porządkowe 
–tworzenie czasu Perfekt za pomo-
cą czasowników haben i sein 
–czas przeszły Perfekt czasowników 
z nieregularną odmianą 

–czas przeszły Perfekt czasowni-
ków z regularną odmianą oraz cza-
sowników z przedrostkami: be-, 
emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver- i zer- 
– liczebniki porządkowe 
–tworzenie czasu Perfekt za pomo-
cą czasowników haben i sein 
–czas przeszły Perfekt czasowników 
z nieregularną odmianą 

–czas przeszły Perfekt czasowni-
ków z regularną odmianą oraz cza-
sowników z przedrostkami: be-, 
emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver- i zer- 
– liczebniki porządkowe 
–tworzenie czasu Perfekt za pomo-
cą czasowników haben i sein 
–czas przeszły Perfekt czasowników 
z nieregularną odmianą 

–czas przeszły Perfekt czasowni-
ków z regularną odmianą oraz cza-
sowników z przedrostkami: be-, 
emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver- i zer- 
– liczebniki porządkowe 
–tworzenie czasu Perfekt za pomo-
cą czasowników haben i sein 
–czas przeszły Perfekt czasowników 
z nieregularną odmianą 

Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-



 

 
 
Język niemiecki| Effekt Neu | Część 2 | Przedmiotowy system oceniania         Liceum i technikum 
 

 

AUTORKI:Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska 
 

 
 

 
23 

 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie tylko nielicznych 
treści wskazanych w poleceniu 

stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie niektórych treści 
wskazanych w poleceniu 

stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
przekazanie większości treści wska-
zanych w poleceniu 

stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianego do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 3.  

–Uczeń poprawnie rozwiązujejedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 3. 

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowejdo rozdziału 3. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowejdo roz-
działu 3.  

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 3. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po-
prawnie rozwiązuje zadania za-
mieszczone w teście do rozdziału 3. 

–Uczeń częściowo poprawnie roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 3. 

–Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 3. 

–Uczeń prawie całkowicie popraw-
nie rozwiązuje zadania zamieszczo-
ne w teście do rozdziału 3. 

–Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 3. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 

–Uczeń z pewnymi uchybienia-mi 
rozwiązuje zadania zwią-zane 

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
nia związane z prowadzonym po 



 

 
 
Język niemiecki| Effekt Neu | Część 2 | Przedmiotowy system oceniania         Liceum i technikum 
 

 

AUTORKI:Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska 
 

 
 

 
24 

 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

z prowadzonym poniemiecku blo-
giem polskiegonastolatka 

z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka  

niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka 

Fotos 

–Uczeń wybiera i opisuje jedną 
z trzech pocztówek oraz przygoto-
wuje kartkę do koleżanki / kolegi, 
relacjonując swój wakacyjny pobyt 
w jednym z przedstawionych na 
pocztówkach miejsc, jednak jego 
praca charakteryzuje się ograniczo-
nym zakresem struktur leksykalno-
gramatycznych i bardzo licznymi 
błędami, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

–Uczeń wybiera i opisuje jedną 
z trzech pocztówek oraz przygoto-
wuje kartkę do koleżanki / kolegi, 
relacjonując swój wakacyjny pobyt 
w jednym z przedstawionych na 
pocztówkach miejsc, a jego praca 
charakteryzuje się wystarczającym 
zakresem struktur leksykalno-
gramatycznych i niezbyt licznymi 
błędami, które tylko czasami zakłó-
cają komunikację 

–Uczeń wybiera i opisuje jedną 
z trzech pocztówek oraz przygoto-
wuje kartkę do koleżanki / kolegi, 
relacjonując swój wakacyjny pobyt 
w jednym z przedstawionych na 
pocztówkach miejsc, a jego praca 
charakteryzuje się dość dużym 
zakresem struktur leksykalno-
gramatycznych i nielicznymi błęda-
mi, które w nieznacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

–Uczeń wybiera i opisuje jedną 
z trzech pocztówek oraz przygoto-
wuje kartkę do koleżanki / kolegi, 
relacjonując swój wakacyjny pobyt 
w jednym z przedstawionych na 
pocztówkach miejsc, a jego praca 
charakteryzuje się dużym zakresem 
struktur leksykalno-gramatycznych 
i bardzo nielicznymi błędami, które 
nie zakłócają komunikacji 

–Uczeń wybiera i opisuje jedną 
z trzech pocztówek oraz przygoto-
wuje kartkę do koleżanki / kolegi, 
relacjonując swój wakacyjny pobyt 
w jednym z przedstawionych na 
pocztówkach miejsc, a jego praca 
charakteryzuje się bardzo bogatym 
zakresem struktur leksykalno--
gramatycznych i sporadycznie po-
pełnianymi błędami, które nie za-
kłócają komunikacji 

Rozdział 4. Gesundheit! 

4.1. Von Kopf bis Fuß 

Uczeń: 
–zna nieliczne nazwy części ciała 
i dolegliwości 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do opisywania 
samopoczucia, informowania 
o stanie zdrowia i proszenia 
o poradę 
–wśród dziewięciu zdań opisujących 

Uczeń: 
–zna niektóre nazwy części ciała 
i dolegliwości 
–operuje dość ubogim słownic-
twem niezbędnym do opisywania 
samopoczucia, informowania 
o stanie zdrowia i proszenia 
o poradę 
–wśród dziewięciu zdań opisujących 

Uczeń: 
–zna większość nazw części ciała 
i dolegliwości 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do opisywania 
samopoczucia, informowania 
o stanie zdrowia i proszenia 
o poradę 
 –wśród dziewięciu zdań opisują-

Uczeń: 
–zna prawie wszystkie nazwy części 
ciała i dolegliwości 
–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do opisywania samo-
poczucia, informowania o stanie 
zdrowia i proszenia o poradę 
–wśród dziewięciu zdań opisujących 
samopoczucie prawie całkowicie 

Uczeń: 
–zna wszystkie nazwy części ciała 
i dolegliwości 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do opisywania 
samopoczucia, informowania 
o stanie zdrowia i proszenia 
o poradę 
–wśród dziewięciu zdań opisujących 
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samopoczucie w znikomym stopniu 
poprawnie wskazuje zdania równo-
znaczne, a następnie słucha nagra-
nia i notuje w zeszycie, co dolega 
Levisowi 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je rzeczowniki właściwym częściom 
ciała na zdjęciu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
samopoczucia Levisa w znikomym 
stopniu poprawnie wskazuje zdania 
zgodne / niezgodne z treścią roz-
mowy 
–przyporządkowuje nieliczne opisy 
dolegliwości pasującym do nich 
zdaniom 
–z licznymi uchybieniami układa 
i zapisuje w zeszycie dialog 
z fragmentów wypowiedzi Niny 
i Jonasa, a następnie porównuje 
swoje rozwiązanie z nagraniem 
–używając zdań okolicznikowych 
przyczyny z weil oraz wkorzystując 
zamieszczone słownictwo, prze-
prowadza wparze z koleżanką / 
kolegą bardzo krót-kie dialogi, 
w których podajeprzyczyny złego 
samopoczucia, prosi o radę / udzie-

samopoczucie w dużej mierze po-
prawnie wskazuje zdania równo-
znaczne, a następnie słucha nagra-
nia i notuje w zeszycie, co dolega 
Levisowi 
–z pewnym trudem przyporządko-
wuje rzeczowniki właściwym czę-
ściom ciała na zdjęciu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
samopoczucia Levisa częściowo 
poprawnie wskazuje zdania zgo-dne 
/ niezgodne z treścią rozmowy 
 
–przyporządkowuje niektóre opisy 
dolegliwości pasującym do nich 
zdaniom 
–z dość licznymi uchybieniami ukła-
da i zapisuje w zeszycie dialog 
z fragmentów wypowiedzi Niny 
i Jonasa, a następnie porównuje 
swoje rozwiązanie z nagraniem 
–używając zdań okolicznikowych 
przyczyny z weil oraz wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prze-
prowadza w parze z koleżanką / 
kolegą krótkie dialogi, w których 
podaje przyczyny złego samopoczu-
cia, prosi o radę / udziela porad 

cych samopoczucie w większości 
poprawnie wskazuje zdania równo-
znaczne, a następnie słucha nagra-
nia i notuje w zeszycie, co dolega 
Levisowi 
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje rzeczowniki właściwym 
częściom ciała na zdjęciu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
samopoczucia Levisa w większości 
poprawnie wskazuje zdania zgo-
dne / niezgodne z treścią rozmowy 
 
–przyporządkowuje większość opi-
sów dolegliwości pasującym do nich 
zdaniom 
–bez większych uchybień układa 
i zapisuje w zeszycie dialog 
z fragmentów wypowiedzi Niny 
i Jonasa, a następnie porównuje 
swoje rozwiązanie z nagraniem 
–używając zdań okolicznikowych 
przyczyny z weil oraz wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prze-
prowadza w parze z koleżanką / 
kolegą zwięzłe dialogi, w których 
podaje przyczyny złego samopoczu-
cia, prosi o radę / udziela porad 

poprawnie wskazuje zdania równo-
znaczne, a następnie słucha nagra-
nia i notuje w zeszycie, co dolega 
Levisowi 
–bez trudu przyporządkowuje rze-
czowniki właściwym częściom ciała 
na zdjęciu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
samopoczucia Levisa prawie całko-
wicie poprawnie wskazuje zdania 
zgodne / niezgodne z treścią roz-
mowy 
–przyporządkowuje prawie wszyst-
kie opisy dolegliwości pasującym do 
nich zdaniom 
–prawie bezbłędnie układa 
i zapisuje w zeszycie dialog 
z fragmentów wypowiedzi Niny 
i Jonasa, a następnie porównuje 
swoje rozwiązanie z nagraniem 
–używając zdań okolicznikowych 
przyczyny z weil oraz wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prze-
prowadza w parze z koleżanką / 
kolegą dość obszerne dialogi, 
w których podaje przyczyny złego 
samopoczucia, prosi o radę / udzie-
la porad rozmówcy 

samopoczucie w całości prawidło-
wo wskazuje zdania równoznaczne, 
a następnie słucha nagrania i notuje 
w zeszycie, co dolega Levisowi 
–z wprawą przyporządkowuje rze-
czowniki właściwym częściom ciała 
na zdjęciu 
–po wysłuchaniu dialogu na temat 
samopoczucia Levisa w całości 
prawidłowo wskazuje zdania zgo-
dne / niezgodne z treścią rozmowy 
 
–przyporządkowuje wszystkie opisy 
dolegliwości pasującym do nich 
zdaniom 
–bezbłędnie układa i zapisuje 
w zeszycie dialog z fragmentów 
wypowiedzi Niny i Jonasa, 
a następnie porównuje swoje roz-
wiązanie z nagraniem 
–używając zdań okolicznikowych 
przyczyny z weil oraz wykorzystując 
zamieszczone słownictwo, prze-
prowadza w parze z koleżanką / 
kolegą bardzo obszerne dialogi, 
w których podaje przyczyny złego 
samopoczucia, prosi o radę / udzie-
la porad rozmówcy 
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la porad rozmówcy 
–z dużym trudem uzupełnia wpisy 
na forum spójnikami denn lub weil 
oraz wynotowuje z nich nazwy 
dolegliwości wraz z odpowiednimi 
poradami 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz sporządzonych notatek (o 
dolegliwościach wraz 
z odpowiednimi poradami) prze-
prowadza z koleżanką / kolegą 
podobne, bardzo krótkie dialogi 

rozmówcy 
–z pewnym trudem uzupełnia wpisy 
na forum spójnikami denn lub weil 
oraz wynotowuje z nich nazwy 
dolegliwości wraz z odpowiednimi 
poradami 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz sporządzonych notatek (o 
dolegliwościach wraz 
z odpowiednimi poradami) prze-
prowadza z koleżanką / kolegą 
podobne, krótkie dialogi 

rozmówcy 
–bez większego trudu uzupełnia 
wpisy na forum spójnikami denn 
lub weil oraz wynotowuje z nich 
nazwy dolegliwości wraz 
z odpowiednimi poradami 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz sporządzonych notatek (o 
dolegliwościach wraz 
z odpowiednimi poradami) prze-
prowadza z koleżanką / kolegą 
podobne, zwięzłe dialogi 

–bez trudu uzupełnia wpisy na 
forum spójnikami denn lub weil 
oraz wynotowuje z nich nazwy 
dolegliwości wraz z odpowiednimi 
poradami 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz sporządzonych notatek (o 
dolegliwościach wraz 
z odpowiednimi poradami) prze-
prowadza z koleżanką / kolegą 
podobne, obszerne dialogi 

–sprawnie uzupełnia wpisy na fo-
rum spójnikami denn lub weil oraz 
wynotowuje z nich nazwy dolegli-
wości wraz z odpowiednimi pora-
dami 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz sporządzonych notatek (o 
dolegliwościach wraz 
z odpowiednimi poradami) prze-
prowadza z koleżanką / kolegą 
podobne, rozbudowane dialogi  

4.2. Was fehlt dir? 

Uczeń: 
–w znikomym stopniu popraw-nie 
operuje słownictwem niezbędnym 
do opisywania dolegliwości, infor-
mowania o stanie zdrowia, poleca-
nia domowych sposobów leczenia 
i prowadzenia dialogów u lekarza 
–po wysłuchaniu dialogu z dużym 
trudem wskazuje dolegliwości 
Bettiny i porady, których udziela jej 
Hannes, oraz ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne 
dialogi 

Uczeń: 
–częściowo poprawnie operuje 
słownictwem niezbędnym do opi-
sywania dolegliwości, informowa-
nia o stanie zdrowia, pole-cania 
domowych sposobów leczenia 
i prowadzenia dialogów u lekarza 
–po wysłuchaniu dialogu z pewnym 
trudem wskazuje dolegliwości 
Bettiny i porady, których udziela jej 
Hannes, oraz ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 

Uczeń: 
–w większości poprawnie operuje 
słownictwem potrzebnym do opi-
sywania dolegliwości, informowa-
nia o stanie zdrowia, polecania 
domowych sposobów leczenia 
i prowadzenia dialogów u lekarza 
–po wysłuchaniu dialogu bez więk-
szego trudu wskazuje dolegliwości 
Bettiny i porady, których udziela jej 
Hannes, oraz ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 

Uczeń: 
–prawie całkowicie poprawnie 
operuje słownictwem potrzebnym 
do opisywania dolegliwości, infor-
mowania o stanie zdrowia, poleca-
nia domowych sposobów leczenia 
i prowadzenia dialogów u lekarza 
–po wysłuchaniu dialogu bez trudu 
wskazuje dolegliwości Bettiny 
i porady, których udziela jej Han-
nes, oraz ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 

Uczeń: 
–w całości prawidłowo operuje 
słownictwem potrzebnymdo opi-
sywania dolegliwości,informowania 
o stanie zdrowia, polecania domo-
wych sposobów leczenia 
i prowadzenia dialogów u lekarza 
–po wysłuchaniu dialogu sprawnie 
wskazuje dolegliwości Bettiny 
i porady, których udziela jej Han-
nes, oraz ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
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–z licznymi uchybieniami przypo-
rządkowuje wysłuchanym dialo-
gom pasujące do nich terminy 
i wskazuje zdania zgodne z treścią 
nagrania 
–pracując w parze z koleżanką 
/kolegą, w znikomym stopniu po-
prawnie kończy zdania okoliczni-
kowe przyzwolenia ze spójnikiem 
obwohl 
–z dużym trudem uzupełnia SMS-y 
spójnikami obwohl i weil, 
a następniepo wysłuchaniu dialogu 
u lekarza mówi, do którego z nich 
ten dialog pasuje 
–rozróżnia i wskazuje nieliczne zda-
nia wypowiadane przez lekarkęoraz 
przez pacjentkę, a następnie po-
równuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem 
–wykorzystując zamieszczone 
słownictwo, prowadzi z koleżanką / 
kolegą bardzo krótkie dialogi 
u lekarza na podane tematy 

–z dość licznymi uchybieniami 
przyporządkowuje wysłuchanym 
dialogom pasujące do nich terminy 
i wskazuje zdania zgodne z treścią 
nagrania 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, częściowo poprawnie koń-
czy zdania okolicznikowe przyzwo-
lenia ze spójnikiem obwohl 
 
–z pewnym trudem uzupełnia SMS-
y spójnikami obwohl i weil, 
a następniepo wysłuchaniu dialogu 
u lekarza mówi, do którego z nich 
ten dialog pasuje 
–rozróżnia i wskazuje niektóre 
zdania wypowiadane przez lekarkę 
oraz przez pacjentkę, a następnie 
porównuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem 
–wykorzystując zamieszczone 
słownictwo, prowadzi z koleżanką / 
kolegą krótkie dialogi u lekarza na 
podane tematy 

–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje wysłuchanym dialogom 
pasujące do nich terminy i wskazuje 
zdania zgodne z treścią nagrania 
 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, w większości prawidłowo 
kończy zdania okolicznikowe przy-
zwolenia ze spójnikiem obwohl 
 
–bez większego trudu uzupełnia 
SMS-y spójnikami obwohl i weil, 
a następniepo wysłuchaniu dialogu 
u lekarza mówi, do którego z nich 
ten dialog pasuje 
–rozróżnia i wskazuje większość 
zdań wypowiadanych przez lekarkę 
oraz przez pacjentkę, a następnie 
porównuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem 
–wykorzystując zamieszczone 
słownictwo, prowadzi z koleżanką / 
kolegą zwięzłe dialogi u lekarzana 
podane tematy 

–prawie bezbłędnie przyporządko-
wuje wysłuchanym dialogom pasu-
jące do nich terminy i wskazuje 
zdania zgodne z treścią nagrania 
 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, prawie całkowicie popraw-
nie kończy zdania okolicznikowe 
przyzwolenia ze spójnikiem obwohl 
 
–bez trudu uzupełnia SMS-y spójni-
kami obwohl i weil, a następniepo 
wysłuchaniu dialogu u lekarza mó-
wi, do którego z nich ten dialog 
pasuje 
–rozróżnia i wskazuje prawie 
wszystkie zdania wypowiadane 
przez lekarkę oraz przez pacjentkę, 
a następnie porównuje swoje roz-
wiązanie z nagraniem 
–wykorzystując zamieszczone 
słownictwo, prowadzi z koleżanką / 
kolegą dość obszerne dialogi 
u lekarza na podane tematy 

–bezbłędnie przyporządkowuje 
wysłuchanym dialogom pasujące do 
nich terminy i wskazuje zdania 
zgodne z treścią nagrania 
 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą, w całości prawidłowo koń-
czy zdania okolicznikowe przyzwo-
lenia ze spójnikiem obwohl 
 
–sprawnie uzupełnia SMS-y spójni-
kami obwohl i weil, a następniepo 
wysłuchaniu dialogu u lekarza mó-
wi, do którego z nich ten dialog 
pasuje 
–rozróżnia i wskazuje wszystkie 
zdania wypowiadane przez lekarkę 
oraz przez pacjentkę, a następnie 
porównuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem 
–wykorzystując zamieszczone 
słownictwo, prowadzi z koleżanką / 
kolegą rozbudowane dialogi 
u lekarza na podane tematy 

4.3. Halt dich fit! 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

–operuje bardzo ubogim słownic-
twem związanym ze zdrowym 
i niezdrowym trybem życia oraz 
częstotliwością podejmowania 
aktywności fizycznych 
–z licznymi uchybieniamiprzypo-
rządkowuje wpisomna forum inter-
netowym na temat zdrowego / 
niezdrowego trybu życia zdania 
oddające ichtreść, a następnie 
przyporząd-kowuje im pasujące do 
nichporady 
–formułuje bardzo krótki wpis na 
forum internetowym, w któ-rym 
informuje, że jest bardzo zestreso-
wany, podaje dolegli-wości z tym 
związane oraz prosi o poradę 
–z dużym trudem uzupełnia wypo-
wiedzi Pascala, Eliny i Emila odpo-
wiednimi nazwami dyscyplin spor-
towych, weryfikuje swoje rozwią-
zanie z nagraniem oraz odpowiada 
na pytania dotyczące ich wypowie-
dzi 
 
–w znikomym stopniu poprawnie 
uzupełnia podanymi wyrazami 
dialog dotyczący wspinaczki jako 

–operuje dość ubogim słownic-
twem związanym ze zdrowym 
i niezdrowym trybem życia oraz 
częstotliwością podejmowania 
aktywności fizycznych 
–z dość licznymi uchybieniami 
przyporządkowuje wpisom na fo-
rum internetowym na temat zdro-
wego / niezdrowego trybu życia 
zdania oddające ich treść, 
a następnie przyporządkowuje im 
pasujące do nich porady 
–formułuje krótki wpis na forum 
internetowym, w którym informuje, 
że jest bardzo zestresowany, poda-
je dolegliwości z tym związane oraz 
prosi o poradę 
–z pewnym trudem uzupełnia wy-
powiedzi Pascala, Eliny i Emila od-
powiednimi nazwami dyscyplin 
sportowych, weryfikuje swoje roz-
wiązanie z nagraniem oraz odpo-
wiada na pytania dotyczące ich 
wypowiedzi 
–częściowo poprawnie uzupełnia 
podanymi wyrazami dialog doty-
czący wspinaczki jako dobrego 
sposobu na odstresowanie oraz 

–operuje dość bogatym słownic-
twem związanym ze zdrowym 
i niezdrowym trybem życia oraz 
częstotliwością podejmowania 
aktywności fizycznych 
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje wpisom na forum in-
ternetowym na temat zdro-wego / 
niezdrowego trybu życia zdania 
oddające ich treść, a następnie 
przyporządkowuje im pasujące do 
nich porady 
–formułuje zwięzły wpis na forum 
internetowym, w którym informuje, 
że jest bardzo zestresowany, poda-
je dolegliwości z tym związane oraz 
prosi o poradę 
–bez większego trudu uzupełnia 
wypowiedzi Pascala, Eliny i Emila 
odpowiednimi nazwami dyscyplin 
sportowych, weryfikuje swoje roz-
wiązanie z nagraniem oraz odpo-
wiada na pytania dotyczące ich 
wypowiedzi 
–w większości poprawnie uzupełnia 
podanymi wyrazami dialog doty-
czący wspinaczki jako dobrego 
sposobu na odstresowanie oraz 

–operuje bogatym słownictwem 
związanym ze zdrowym 
i niezdrowym trybem życia oraz 
częstotliwością podejmowania 
aktywności fizycznych 
–prawie bezbłędnie przyporządko-
wuje wpisom na forum interneto-
wym na temat zdrowego / nie-
zdrowego trybu życia zdania odda-
jące ich treść, a następnie przypo-
rządkowuje im pasujące do nich 
porady 
 
–formułuje dość obszerny wpis na 
forum internetowym, w którym 
informuje, że jest bardzo zestreso-
wany, podaje dolegliwości z tym 
związane oraz prosi o poradę 
–bez trudu uzupełnia wypowiedzi 
Pascala, Eliny i Emila odpowiednimi 
nazwami dyscyplin sportowych, 
weryfikuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem oraz odpowiada na 
pytania dotyczące ich wypowiedzi 
 
–prawie całkowicie poprawnie 
uzupełnia podanymi wyrazami 
dialog dotyczący wspinaczki jako 

–operuje bardzo bogatym słownic-
twem związanym ze zdrowym 
i niezdrowym trybem życia oraz 
częstotliwością podejmowania 
aktywności fizycznych 
–bezbłędnie przyporządkowuje 
wpisom na forum internetowym na 
temat zdrowego / niezdrowego 
trybu życia zdania oddające ich 
treść, a następnie przyporządkowu-
je im pasujące do nich porady 
 
–formułuje bardzo obszerny wpis 
na forum internetowym, w którym 
informuje, że jest bardzo zestreso-
wany, podaje dolegliwości z tym 
związane oraz prosi o poradę 
–z wprawą uzupełnia wypowiedzi 
Pascala, Eliny i Emila odpowiednimi 
nazwami dyscyplin sportowych, 
weryfikuje swoje rozwiązanie 
z nagraniem oraz odpowiada na 
pytania dotyczące ich wypowiedzi 
 
–w całości prawidłowo uzupełnia 
podanymi wyrazami dialog doty-
czący wspinaczki jako dobrego 
sposobu na odstresowanie oraz 
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Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

dobrego sposobu na odstresowanie 
oraz utrzymanie dobrej formy, 
sprawdza swoje rozwiązanie 
z nagraniem, a następnie ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą podobne 
dialogi 
–formułuje na forum internetowym 
bardzo krótką odpowiedź na wpis 
Lavinii i udziela jej porad dotyczą-
cych zdrowego trybu życia 

utrzymanie dobrej formy, sprawdza 
swoje rozwiązanie z nagraniem, 
a następnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
 
–formułuje na forum internetowym 
krótką odpowiedź na wpis Lavinii 
i udziela jej porad dotyczących 
zdrowego trybu życia 

utrzymanie dobrej formy, sprawdza 
swoje rozwiązanie z nagraniem, 
a następnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
 
–formułuje na forum internetowym 
zwięzłą odpowiedź na wpis Lavinii 
i udziela jej porad dotyczących 
zdrowego trybu życia 

dobrego sposobu na odstresowanie 
oraz utrzymanie dobrej formy, 
sprawdza swoje rozwiązanie 
z nagraniem, a następnie ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą podobne 
dialogi 
 
–formułuje na forum internetowym 
dość obszerną odpowiedź na wpis 
Lavinii i udziela jej porad dotyczą-
cych zdrowego trybu życia 

utrzymanie dobrej formy, sprawdza 
swoje rozwiązanie z nagraniem, 
a następnie ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi 
 
–formułuje na forum internetowym 
wyczerpującą odpowiedź na wpis 
Lavinii i udziela jej porad dotyczą-
cych zdrowego trybu życia 

W zakresie gramatyki uczeń:  

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatyczne we 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeńświadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatycz-
ne(niezakłócające komunikacji lub 
zakłócające ją w nieznacznym stop-
niu), a jego błędy mają charakter 
pomyłek i nie występują systema-
tycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela, 
sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócające 
w żaden sposób komunikacji, 
i potrafi je samodzielnie poprawić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 
gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 4. struktury gramatyczne: 

– zaimki osobowe w celowniku 
–zdania okolicznikowe przyczyny ze 
spójnikiem weil 
–zdania okolicznikowe przyzwole-

– zaimki osobowe w celowniku 
–zdania okolicznikowe przyczyny ze 
spójnikiem weil 
–zdania okolicznikowe przyzwole-

– zaimki osobowe w celowniku 
–zdania okolicznikowe przyczyny ze 
spójnikiem weil 
–zdania okolicznikowe przyzwole-

– zaimki osobowe w celowniku 
–zdania okolicznikowe przyczyny ze 
spójnikiem weil 
–zdania okolicznikowe przyzwole-

– zaimki osobowe w celowniku 
–zdania okolicznikowe przyczyny ze 
spójnikiem weil 
–zdania okolicznikowe przyzwole-



 

 
 
Język niemiecki| Effekt Neu | Część 2 | Przedmiotowy system oceniania         Liceum i technikum 
 

 

AUTORKI:Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska 
 

 
 

 
30 

 

Ocena: 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

nia ze spójnikiem obwohl 
– zdania z deshalb i trotzdem 

nia ze spójnikiem obwohl 
– zdania z deshalb i trotzdem 

nia ze spójnikiem obwohl 
– zdania z deshalb i trotzdem 

nia ze spójnikiem obwohl 
– zdania z deshalb i trotzdem 

nia ze spójnikiem obwohl 
– zdania z deshalb i trotzdem 

Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 

rozmowy podobne 

do wysłuchanych dialogów, korzy-

stając z podanych opisów sytuacji 

oraz schematów, a jego wypowie-

dzi cechuje bardzo ubogie słow-

nictwo i struktury językowe po-

zwalające na przekazanie tylko 

nielicznych treści wskazanych 

w poleceniu 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 

w parze rozmowy podobne 

do wysłuchanych dialogów, korzy-

stając z podanych opisów sytu-

acjioraz schematów, a jego wy-

powiedzi cechuje dość ubogie 

słownictwo i struktury językowe 

pozwalające na przekazanie nie-

których treści wskazanych 

w poleceniu 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy 

w parze rozmowy podobne 

do wysłuchanych dialogów, korzy-

stając z podanych opisów sytuacji 

oraz schematów, a jego wypowie-

dzi cechuje dość bogate słownic-

two i struktury językowe pozwala-

jące na przekazanie większości 

treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 

rozmowy podobne 

do wysłuchanych dialogów, korzy-

stając z podanych opisów sytuacji 

oraz schematów, a jego wypowie-

dzi cechuje bogate słownictwo 

i struktury językowe pozwalające 

na przekazanie prawie wszystkich 

treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 

rozmowy podobne 

do wysłuchanych dialogów, korzy-

stając z podanych opisów sytuacji 

oraz schematów, a jego wypowie-

dzi cechuje bardzo bogate słow-

nictwo i struktury językowe po-

zwalające na pełny przekaz 

wszystkich treści wskazanych 

w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianegodo ak-
tywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania  

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 4.  

–Uczeń poprawnie rozwiązuje je-
dynie część ćwiczeń zamieszczo-
nych w części treningowej do roz-
działu 4.  

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczo-nych 
w części treningowejdo rozdziału 4.  

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowejdo roz-
działu 4.  

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 4. 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po-
prawnie rozwiązuje zadania za-
mieszczone w teście do rozdziału 4. 

–Uczeń częściowo poprawnie roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 4. 

–Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 4. 

–Uczeń prawie całkowicie popraw-
nie rozwiązuje zadania zamieszczo-
ne w teście do rozdziału 4. 

–Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 4. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
nia związane z prowadzonym po 
niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka 

Fotos 

–Uczeń opisuje zdjęcia przedstawia-
jące wizytę u lekarza oraz zakup 
lekarstwa w aptece, 
a następniepisze (w parze 
z koleżanką / kolegą) i prezentuje 
na forum klasy dialogi pasujące do 
sytuacji zilustrowanych na tych 
zdjęciach, jednak niewielka znajo-
mość poznanego słownictwa 
i struktur gramatycznych oraz bar-
dzo liczne błędy znacznie ogranicza-
ją zrozumienie jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcia przedstawia-
jące wizytę u lekarza oraz zakup 
lekarstwa w aptece, 
a następniepisze (w parze 
z koleżanką / kolegą) i prezentuje 
na forum klasy dialogi pasujące do 
sytuacji zilustrowanych na tych 
zdjęciach, a wystarczający zasób 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych, pomimo dość licz-
nych błędów, pozwala na zrozu-
mienie jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcia przedstawia-
jące wizytę u lekarza oraz zakup 
lekarstwa w aptece, a następnie 
pisze (w parze z koleżanką / kolegą) 
i prezentuje na forum klasy dialogi 
pasujące do sytuacji zilustrowanych 
na tych zdjęciach, a dość duży za-
sób poznanego słownictwa 
i struktur gramatycznych oraz nie-
liczne błędy pozwalają na zrozu-
mienie jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcia przedstawia-
jące wizytę u lekarza oraz zakup 
lekarstwa w aptece, a następnie 
pisze (w parze z koleżanką / kolegą) 
i prezentuje na forum klasy dialogi 
pasujące do sytuacji zilustrowanych 
na tych zdjęciach, sprawnie stosu-
jąc poznane struktury gramatyczne 
i bogate słownictwo 

–Uczeń opisuje zdjęcia przedstawia-
jące wizytę u lekarza oraz zakup 
lekarstwa w aptece, a następnie 
pisze (w parze z koleżanką / kolegą) 
i prezentuje na forum klasy dialogi 
pasujące do sytuacji zilustrowanych 
na tych zdjęciach, swobodnie ope-
rując poznanymi strukturami gra-
matycznymi i bogatym słownic-
twem 

Rozdział 5. Arbeit und Beruf 
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5.1. Was sind Sie von Beruf? 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi nazwami za-
wodów i miejsc pracy oraz bardzo 
ubogim słownictwem niezbędnym 
do opowiadania o czynnościach 
związanych z ich wykonywaniem 
oraz o ich zaletach i wadach, jak 
również do opisywania ciekawych 
zawodów i przedstawiania swoich 
planów zawodowych 
–tylko w niewielkim stopniupo-
prawnie rozwiązuje zadanie polega-
jące na zebraniu jak największej 
liczby nazw zawodów pasujących 
do podanych miejsc pracy oraz 
podaniu ich męskiej i żeńskiej for-
my 
–na podstawie przykładu 
i podanego słownictwa z dużym 
trudem opisuje wybrany zawód  
–nieumiejętnie przyporządkowuje 
miejsca pracy podanym czynno-
ściom 
–na podstawie przykładu z dużym 
trudem tworzy zdania w stronie 
biernej opisujące czynności przed-

Uczeń: 
–operuje niektórymi nazwami za-
wodów i miejsc pracy oraz dość 
ubogim słownictwem niezbędnym 
do opowiadania o czynnościach 
związanych z ich wykonywaniem 
oraz o ich zaletach i wadach, jak 
również do opisywania ciekawych 
zawodów i przedstawiania swoich 
planów zawodowych  
–częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadanie polegające na zebraniu jak 
największej liczby nazw zawodów 
pasujących do podanych miejsc 
pracy oraz podaniu ich męskiej 
i żeńskiej formy 
–na podstawie przykładu 
i podanego słownictwa z trudem 
opisuje wybrany zawód  
–z pewnymi uchybieniami przypo-
rządkowuje miejsca pracy podanym 
czynnościom 
–na podstawie przykładu z trudem 
tworzy zdania w stronie biernej 
opisujące czynności przedstawione 
na zdjęciach 

Uczeń: 
–operuje dość licznymi nazwami 
zawodów i miejsc pracy oraz dość 
bogatym słownictwem potrzebnym 
do opowiadania o czynnościach 
związanych z ich wykonywaniem 
oraz o ich zaletach i wadach, jak 
również do opisywania ciekawych 
zawodów i przedstawiania swoich 
planów zawodowych  
–w większości poprawnie rozwiązu-
je zadanie polegające na zebraniu 
jak największej liczby nazw zawo-
dów pasujących do podanych 
miejsc pracy oraz podaniu ich mę-
skiej i żeńskiej formy 
–na podstawie przykładu 
i podanego słownictwa bez więk-
szego trudu opisuje wybrany zawód  
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje miejsca pracy podanym 
czynnościom 
–na podstawie przykładu bez więk-
szego trudu tworzy zdania 
w stronie biernej opisujące czynno-
ści przedstawione na zdjęciach 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi poda-
nymi nazwami zawodów i miejsc 
pracy oraz bogatym słownictwem 
potrzebnym do opowiadania 
o czynnościach związanych z ich 
wykonywaniem oraz o ich zaletach 
i wadach, jak również do opisywa-
nia ciekawych zawodów 
i przedstawiania swoich planów 
zawodowych  
–prawie całkowicie poprawnie 
rozwiązuje zadanie polegające na 
zebraniu jak największej liczby 
nazw zawodów pasujących do 
podanych miejsc pracy oraz poda-
niu ich męskiej i żeńskiej formy 
–na podstawie przykładu 
i podanego słownictwa bez trudu 
opisuje wybrany zawód  
–dość sprawnie przyporządkowuje 
miejsca pracy podanym czynno-
ściom 
–na podstawie przykładu bez trudu 
tworzy zdania w stronie biernej 
opisujące czynności przedstawione 

Uczeń: 
–operuje wszystkimi podanymi 
nazwami zawodów i miejsc pracy 
oraz bardzo bogatym słownictwem 
potrzebnym do opowiadania 
o czynnościach związanych z ich 
wykonywaniem oraz o ich zaletach 
i wadach, jak również do opisywa-
nia ciekawych zawodów 
i przedstawiania swoich planów 
zawodowych  
–w całości prawidłowo rozwiązuje 
zadanie polegające na zebraniu jak 
największej liczby nazw zawodów 
pasujących do podanych miejsc 
pracy oraz podaniu ich męskiej 
i żeńskiej formy 
–na podstawie przykładu 
i podanego słownictwa z wprawą 
opisuje wybrany zawód  
–sprawnie przyporządkowuje miej-
sca pracy podanym czynnościom 
 
–na podstawie przykładu z wprawą 
tworzy zdania w stronie biernej 
opisujące czynności przedstawione 
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stawione na zdjęciach 
–na podstawie przykładu 
i wysłuchanego dialogu z licznymi 
uchybieniami tworzy zagadki doty-
czące miejsca, w których dana 
czynność jest wykonywana, 
i udziela odpowiedzi na podobne 
pytania 
 
–na bazie wysłuchanego tekstu 
w niewielkim stopniu poprawnie 
wskazuje pytania nawiązujące do 
tekstu oraz przyporządkowuje zda-
nia przedstawionym w tekście za-
wodom 
–po wysłuchaniu wywiadu na temat 
„Ciekawe zawody w twojej rodzi-
nie” nieudolnie przeprowadza 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobny wywiad 
–formułując osiem zdań z dużym 
trudem pisze do gazetki szkolnej 
artykuł w ramach serii „Zawód: …” 
 

–na podstawie przykładu 
i wysłuchanego dialogu z dość licz-
nymi uchybieniami tworzy zagadki 
dotyczące miejsca, w których dana 
czynność jest wykonywana, 
i udziela odpowiedzi na podobne 
pytania 
–na bazie wysłuchanego tekstu 
częściowo poprawnie wskazuje 
pytania nawiązujące do tekstu oraz 
przyporządkowuje zdania przed-
stawionym w tekście zawodom 
 
–po wysłuchaniu wywiadu na temat 
„Ciekawe zawody w twojej rodzi-
nie” dość nieumiejętnie przepro-
wadza w parze z koleżanką / kolegą 
podobny wywiad 
–formułując osiem zdań z pewnym 
trudem pisze do gazetki szkolnej 
artykuł w ramach serii „Zawód: …” 

–na podstawie przykładu 
i wysłuchanego dialogu 
z nielicznymi uchybieniami tworzy 
zagadki dotyczące miejsca, 
w których dana czynność jest wy-
konywana, i udziela odpowiedzi na 
podobne pytania 
 
–na bazie wysłuchanego tekstu 
w większości poprawnie wskazuje 
pytania nawiązujące do tekstu oraz 
przyporządkowuje zdania przed-
stawionym w tekście zawodom 
 
–po wysłuchaniu wywiadu na temat 
„Ciekawe zawody w twojej rodzi-
nie” dość umiejętnie przeprowadza 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobny wywiad 
–formułując osiem zdań bez więk-
szego trudu pisze do gazetki szkol-
nej artykuł w ramach serii „Zawód: 
…” 

na zdjęciach 
–na podstawie przykładu 
i wysłuchanego dialogu dość 
sprawnie tworzy zagadki dotyczące 
miejsca, w których dana czynność 
jest wykonywana, i udziela odpo-
wiedzi na podobne pytania 
 
–na bazie wysłuchanego tekstu 
prawie całkowicie poprawnie wska-
zuje pytania nawiązujące do tekstu 
oraz przyporządkowuje zdania 
przedstawionym w tekście zawo-
dom 
–po wysłuchaniu wywiadu na temat 
„Ciekawe zawody w twojej rodzi-
nie” umiejętnie przeprowadza 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobny wywiad 
–formułując osiem zdań bez trudu 
pisze do gazetki szkolnej artykuł 
w ramach serii „Zawód: …” 

na zdjęciach 
–na podstawie przykładu 
i wysłuchanego dialogu sprawnie 
tworzy zagadki dotyczące miejsca, 
w których dana czynność jest wy-
konywana, i udziela odpowiedzi na 
podobne pytania 
 
 – na bazie wysłuchanego tekstu 
w całości prawidłowo wskazuje 
pytania nawiązujące do tekstu oraz 
przyporządkowuje zdania przed-
stawionym w tekście zawodom 
 
–po wysłuchaniu wywiadu na temat 
„Ciekawe zawody w twojej rodzi-
nie” sprawnie przeprowadza 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobny wywiad 
–formułując osiem zdań z wprawą 
pisze do gazetki szkolnej artykuł 
w ramach serii „Zawód: …” 

5.2. Was willst du werden? 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do wyrażania 
opinii na temat praktyki za-
wo-dowej 
–nieumiejętnie notuje zalety trzech 
jego zdaniem atrakcyjnych zawo-
dów 
–podczas tworzenia listy rankingo-
wej zawodów oddaje głos na jeden 
zawód i z dużym trudem uzasadnia 
swój wybór 
–w znikomym stopniu poprawnie 
przyporządkowuje podane zdania 
ze spójnikami wieloczłonowymi ich 
polskim tłumaczeniom 
–nieumiejętnie uzupełnia artykuł 
prasowy podanymi spójnikami oraz 
przyporządkowuje mu odpowiedni 
nagłówek 
–na bazie komiksu z dużym trudem 
wybiera, co robi Hannah, uzasad-
nia, dlaczego pozostałe odpowiedzi 
są niepoprawne, a następnie 
na podstawie wysłuchanego wy-
wiadu weryfikuje swoje przypusz-
czenia oraz notuje odpowiedzi na 
pytania 

–operuje dość ubogim słownic-
twem niezbędnym do wyrażania 
opiniina temat praktyki zawodowej 
 
–z pewnymi uchybieniami notuje 
zalety trzech jego zdaniem atrak-
cyjnych zawodów 
–podczas tworzenia listy rankingo-
wej zawodów oddaje głos na jeden 
zawód i z trudem uzasadnia swój 
wybór 
–częściowo poprawnie przyporząd-
kowuje podane zdania ze spójni-
kami wieloczłonowymi ich polskim 
tłumaczeniom 
–z pewnymi uchybieniami uzupeł-
nia artykuł prasowy podanymi 
spójnikami oraz przyporządkowuje 
mu odpowiedni nagłówek 
–na bazie komiksu z pewnym tru-
dem wybiera, co robi Hannah, uza-
sadnia, dlaczego pozostałe odpo-
wiedzi są niepoprawne, a następnie 
na podstawie wysłuchanego wy-
wiadu weryfikuje swoje przypusz-
czenia oraz notuje odpowiedzi na 
pytania 

–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do wyrażania 
opinii na temat praktyki zawodowej 
–bez większych uchybień notuje 
zalety trzech jego zdaniem atrak-
cyjnych zawodów 
–podczas tworzenia listy rankingo-
wej zawodów oddaje głos na jeden 
zawód i w większości bez trudu 
uzasadnia swój wybór 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje podane zdania ze spój-
nikami wieloczłonowymi ich pol-
skim tłumaczeniom 
–bez większych uchybień uzupełnia 
artykuł prasowy podanymi spójni-
kami oraz przyporządkowuje mu 
odpowiedni nagłówek 
–na bazie komiksu bez większego 
trudu wybiera, co robi Hannah, 
uzasadnia, dlaczego pozostałe od-
powiedzi są niepoprawne, 
a następnie na podstawie wysłu-
chanego wywiadu weryfikuje swoje 
przypuszczenia oraz notuje odpo-
wiedzi na pytania 

–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do wyrażania opinii na 
temat praktyki zawodowej 
 
–dość sprawnie notuje zalety trzech 
jego zdaniem atrakcyjnych zawo-
dów 
–podczas tworzenia listy rankingo-
wej zawodów oddaje głos na jeden 
zawód i bez trudu uzasadnia swój 
wybór 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje podane zdania 
ze spójnikami wieloczłonowymi ich 
polskim tłumaczeniom 
–dość sprawnie uzupełnia artykuł 
prasowy podanymi spójnikami oraz 
przyporządkowuje mu odpowiedni 
nagłówek 
–na bazie komiksu bez trudu wybie-
ra, co robi Hannah, uzasadnia, dla-
czego pozostałe odpowiedzi są 
niepoprawne, a następnie na pod-
stawie wysłuchanego wywiadu 
weryfikuje swoje przypuszczenia 
oraz notuje odpowiedzi na pytania 

–operuje bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do wyrażania 
opinii na temat praktyki za-
wo-dowej 
–sprawnie notuje zalety trzech jego 
zdaniem atrakcyjnych zawodów 
–podczas tworzenia listy rankingo-
wej zawodów oddaje głos na jeden 
zawód i z wprawą uzasadnia swój 
wybór 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje podane zdania ze spójni-
kami wieloczłonowymi ich polskim 
tłumaczeniom 
–sprawnie uzupełnia artykuł pra-
sowy podanymi spójnikami oraz 
przyporządkowuje mu odpowiedni 
nagłówek 
–na bazie komiksu sprawnie wybie-
ra, co robi Hannah, uzasadnia, dla-
czego pozostałe odpowiedzi są 
niepoprawne, a następnie na pod-
stawie wysłuchanego wywiadu 
weryfikuje swoje przypuszczenia 
oraz notuje odpowiedzi na pytania 
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5.3.Job gesucht 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do określania 
wymagań pracodawcy i swoich 
kwalifikacji oraz do uczestniczenia 
w rozmowie kwalifikacyjnej 
–nieumiejętnie wyszukuje 
w podanych ogłoszeniach o pracy 
oferty skierowane do uczniów lub 
studentów, a następnie bardzo 
krótko odpowiada pisemnie na 
pytania dotyczące ogłoszeń 
–na podstawie nagrania z dużym 
trudem wybiera ogłoszenie o pracy, 
którym Kalina jest zainteresowana, 
oraz wypełnia luki w podanym 
tekście 
–nieporadnie rozmawia w grupie na 
temat podanych ogłoszeń o pracy, 
wyrażając aprobatę, powątpiewa-
nie lub dezaprobatę 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu o możliwości zatrudnienia 
w lodziarni w znikomym stopniu 
poprawnie wybiera właściwą od-

Uczeń: 
–operuje ubogim słownictwem 
niezbędnym do określania wyma-
gań pracodawcy i swoich kwalifika-
cji oraz do uczestniczenia 
w rozmowie kwalifikacyjnej 
–z pewnymi uchybieniami wyszuku-
je w podanych ogłoszeniach o pracy 
oferty skierowane do uczniów lub 
studentów, a następnie krótko 
odpowiada pisemnie na pytania 
dotyczące ogłoszeń 
–na podstawie nagrania z trudem 
wybiera ogłoszenie o pracy, którym 
Kalina jest zainteresowana, oraz 
wypełnia luki w podanym tekście 
 
–z pewnymi uchybieniami rozma-
wia w grupie na temat podanych 
ogłoszeń o pracy, wyrażając apro-
batę, powątpiewanie lub dezapro-
batę 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu o możliwości zatrudnienia 
w lodziarni częściowo poprawnie 
wybiera właściwą odpowiedź, uzu-

Uczeń: 
–operuje zadowalającym słownic-
twem potrzebnym do określania 
wymagań pracodawcy i swoich 
kwalifikacji oraz do uczestniczenia 
w rozmowie kwalifikacyjnej 
–bez większych uchybieńwyszukuje 
w podanych ogłoszeniach o pracy 
oferty skierowane do uczniów lub 
studentów, a następnie zwięźle 
odpowiada pisemnie na pytania 
dotyczące ogłoszeń 
–na podstawie nagrania 
w większości bez trudu wybiera 
ogłoszenie o pracy, którym Kalina 
jest zainteresowana, oraz wypełnia 
luki w podanym tekście 
–bez większych uchybieńrozmawia 
w grupie na temat podanych ogło-
szeń o pracy, wyrażając aprobatę, 
powątpiewanie lub dezaprobatę 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu o możliwości zatrudnienia 
w lodziarni w większości poprawnie 
wybiera właściwą odpowiedź, uzu-

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do określania 
wymagań pracodawcy i swoich 
kwalifikacji oraz do uczestniczenia 
w rozmowie kwalifikacyjnej 
–dość sprawnie wyszukuje 
w podanych ogłoszeniach o pracy 
oferty skierowane do uczniów lub 
studentów, a następnie dość ob-
szernie odpowiada pisemnie na 
pytania dotyczące ogłoszeń 
–na podstawie nagrania bez trudu 
wybiera ogłoszenie o pracy, którym 
Kalina jest zainteresowana, oraz 
wypełnia luki w podanym tekście 
 
–dość sprawnie rozmawia w grupie 
na temat podanych ogłoszeń 
o pracy, wyrażając aprobatę, po-
wątpiewanie lub dezaprobatę 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu o możliwości zatrudnienia 
w lodziarni prawie całkowicie po-
prawnie wybiera właściwą odpo-

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do określania wyma-
gań pracodawcy i swoich kwalifika-
cji oraz do uczestniczenia 
w rozmowie kwalifikacyjnej 
–sprawnie wyszukuje w podanych 
ogłoszeniach o pracy oferty skiero-
wane do uczniów lub studentów, 
a następnie wyczerpująco odpo-
wiada pisemnie na pytania dotyczą-
ce ogłoszeń 
–na podstawie nagrania z wprawą 
wybiera ogłoszenie o pracy, którym 
Kalina jest zainteresowana, oraz 
wypełnia luki w podanym tekście 
 
–sprawnie rozmawia w grupiena 
temat podanych ogłoszeńo pracy, 
wyrażając aprobatę, powątpiewa-
nie lub dezaprobatę 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu o możliwości zatrudnienia 
w lodziarni w całości prawidłowo 
wybiera właściwą odpowiedź, uzu-
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powiedź, uzupełnia luki w tekście 
oraz odbywa w parze z koleżanką / 
kolegą podobną rozmowę dotyczą-
cą wybranej pracy 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je ogłoszenia o pracy podanym 
sytuacjom 
–mając za wzór ogłoszenie osoby 
szukającej pracy, pisze z licznymi 
uchybieniami podobne ogłoszenie 
z uwzględnieniem podanych punk-
tów 

pełnia luki w tekście oraz odbywa 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobną rozmowę dotyczącą wybra-
nej pracy 
–z trudem przyporządkowuje ogło-
szenia o pracy podanym sytuacjom 
 
–mając za wzór ogłoszenie osoby 
szukającej pracy, pisze z dość licz-
nymi uchybieniami podobne ogło-
szenie z uwzględnieniem podanych 
punktów 

pełnia luki w tekście oraz odbywa 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobną rozmowę dotyczącą wybra-
nej pracy 
–w większości bez trudu przypo-
rządkowuje ogłoszenia o pracy 
podanym sytuacjom 
–mając za wzór ogłoszenie osoby 
szukającej pracy, pisze z nielicznymi 
uchybieniami podobne ogłoszenie 
z uwzględnieniem podanych punk-
tów 

wiedź, uzupełnia luki w tekście oraz 
odbywa w parze z koleżanką / kole-
gą podobną rozmowę dotyczącą 
wybranej pracy 
–bez trudu przyporządkowuje ogło-
szenia o pracy podanym sytuacjom 
–mając za wzór ogłoszenie osoby 
szukającej pracy, dość sprawnie 
pisze podobne ogłoszenie 
z uwzględnieniem podanych punk-
tów 

pełnia luki w tekście oraz odbywa 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobną rozmowę dotyczącą wybra-
nej pracy 
–z wprawą przyporządkowuje ogło-
szenia o pracy podanym sytuacjom 
 
–mając za wzór ogłoszenie osoby 
szukającej pracy, sprawnie pisze 
podobne ogłoszenie 
z uwzględnieniem podanych punk-
tów 

W zakresie gramatyki uczeń:  

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatyczne we 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeń świadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatyczne (nieza-
kłócające komunikacji lub zakłóca-
jące ją w nieznacznym stopniu), 
a jego błędy mają charakter pomy-
łek i nie występują systematycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela, 
sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócają-
cew żaden sposób komunika-
cji,i potrafi je samodzielnie popra-
wić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 
gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 5. struktury gramatyczne: 

–strona bierna (Vorgangspassiv) 
w czasie teraźniejszym 
– czasownik wissen 
–spójniki wieloczłonowe sowohl … 

–strona bierna (Vorgangspassiv) 
w czasie teraźniejszym 
– czasownik wissen 
–spójniki wieloczłonowe sowohl … 

–strona bierna (Vorgangspassiv) 
w czasie teraźniejszym 
– czasownik wissen 
–spójniki wieloczłonowe sowohl … 

–strona bierna (Vorgangspassiv) 
w czasie teraźniejszym 
– czasownik wissen 
–spójniki wieloczłonowe sowohl … 

–strona bierna (Vorgangspassiv) 
w czasie teraźniejszym 
– czasownik wissen 
–spójniki wieloczłonowe sowohl … 
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als auch i nicht nur …, sondern auch als auch i nicht nur …, sondern auch als auch i nicht nur …, sondern auch als auch i nicht nur …, sondern auch als auch i nicht nur …, sondern auch 

Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
przekazanie tylko nielicznych treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
przekazanie niektórych treści wska-
zanych w poleceniu 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
przekazanie większości treści wska-
zanych w poleceniu 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianegodo ak-
tywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 5.  

–Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 5.  

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 5 
. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 5 . 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 5. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po- –Uczeń częściowo poprawnie roz- –Uczeń w większości poprawnie –Uczeń prawie całkowicie popraw- –Uczeń w całości prawidłowo roz-
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prawnie rozwiązuje zadania za-
mieszczone w teście do rozdziału 5. 

wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 5. 

rozwiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 5. 

nie rozwiązuje zadania zamieszczo-
ne w teście do rozdziału 5. 

wiązuje zadania zamieszczone 
w teście do rozdziału 5. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka  

–Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka  

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka  

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
nia związane z prowadzonym po 
niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka  

Fotos 

–Uczeń opisuje zdjęcie przedsta-
wiające biuro oraz odpowiada na 
pytania z nim związane. Następnie 
opisuje zdjęcieprzedstawiające ojca 
zajmującego się dziećmi i domem 
oraz na podstawie pytań pomocni-
czych pisze opowiadanie o tej ro-
dzinie, jednak niewielka znajomość 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz bardzo liczne 
błędy znacznie ograniczają zrozu-
mienie jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcie przedstawia-
jące biuro oraz odpowiada na pyta-
nia z nim związane. Następnie opi-
suje zdjęcie przedstawiające ojca 
zajmującego się dziećmi i domem 
oraz na podstawie pytań pomocni-
czych pisze opowiadanie o tej ro-
dzinie, a wystarczający zasób po-
znanego słownictwa i struktur gra-
matycznych, pomimo dość licznych 
błędów, pozwala na zrozumienie 
jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcie przedsta-
wiające biuro oraz odpowiada na 
pytania z nim związane. Następnie 
opisuje zdjęcie przedstawiające 
ojca zajmującego się dziećmi 
i domem oraz na podstawie pytań 
pomocniczych pisze opowiadanie 
o tej rodzinie, a dość duży zasób 
poznanego słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz nieliczne błędy 
pozwalają na zrozumienie jego 
wypowiedzi 

–Uczeń opisuje zdjęcie przedsta-
wiające biuro oraz odpowiada na 
pytania z nim związane. Następnie 
opisuje zdjęcie przedstawiające 
ojca zajmującego się dziećmi 
i domem oraz na podstawie pytań 
pomocniczych pisze opowiadanie 
o tej rodzinie, zazwyczaj sprawnie 
stosując poznane struktury grama-
tyczne i bogate słownictwo  

–Uczeń opisuje zdjęcie przedsta-
wiające biuro oraz odpowiada na 
pytania z nim związane. Następnie 
opisuje zdjęcie przedstawiające 
ojca zajmującego się dziećmi 
i domem oraz na podstawie pytań 
pomocniczych pisze opowiadanie 
o tej rodzinie, swobodnie operując 
poznanymi strukturami gramatycz-
nymi i bogatym słownictwem  

Rozdział 6. Kleidung und mehr 

6.1. Der Rock ist cool! 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi nazwami 

Uczeń: 
–operuje niektórymi nazwami 

Uczeń: 
–operuje dość licznymi nazwami 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi poda-

Uczeń: 
–operuje wszystkimi podanymi 
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ubrań i przymiotnikami określają-
cymi ubrania, jak również bardzo 
ubogim słownictwem niezbędnym 
do opisywania ubioru, wyrażania 
opinii na jego temat oraz opowia-
dania o swojej ulubionej części 
garderoby 
–z dużym trudem wyszukuje w 
opisach zdjęć nazwy ubrań, a na-
stępnie szuka w słowniku rodzajni-
ków i form liczby mnogiej tych 
rzeczowników 
–na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu dotyczącego 
ubrań poszczególnych uczniów 
nieumiejętnie ćwiczy w parze z 
koleżanką / kolegą podobne roz-
mowy 
 
–na podstawie wysłuchanych czte-
rech dialogów tylko w niewielkim 
stopniu poprawnie przyporządko-
wujeim zamieszczone zdania, mó-
wi, o których przedstawionych na 
zdjęciach ubraniach jest w nich 
mowa, oraz uzupełnia zdania zaim-
kami wskazującymi 
–z dużym trudem określa, których 

ubrań i przymiotnikami określają-
cymi ubrania, jak również ubogim 
słownictwem niezbędnym do opi-
sywania ubioru, wyrażania opinii na 
jego temat oraz opowiadania o 
swojej ulubionej części garderoby 
 
–z trudem wyszukuje w opisach 
zdjęć nazwy ubrań, a następnie 
szuka w słowniku rodzajników i 
form liczby mnogiej tych rzeczow-
ników 
–na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu dotyczącego 
ubrań poszczególnych uczniów z 
pewnymi uchybieniami ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą podobne 
rozmowy  
–na podstawie wysłuchanych czte-
rech dialogów częściowo popraw-
nie przyporządkowuje im zamiesz-
czone zdania, mówi, o których 
przedstawionych na zdjęciach 
ubraniach jest w nich mowa, oraz 
uzupełnia zdania zaimkami wskazu-
jącymi 
–z trudem określa, których 
z podanych przymiotników można 

ubrań i przymiotnikami określają-
cymi ubrania, jak również dość 
bogatym słownictwem potrzebnym 
do opisywania ubioru, wyrażania 
opinii na jego temat oraz opowia-
dania o swojej ulubionej części 
garderoby 
–w większości bez trudu wyszukuje 
w opisach zdjęć nazwy ubrań, a 
następnie szuka w słowniku rodzaj-
ników i form liczby mnogiej tych 
rzeczowników 
–na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu dotyczącego 
ubrań poszczególnych uczniów bez 
większych uchybień ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne roz-
mowy 
–na podstawie wysłuchanych czte-
rech dialogów w większości po-
prawnie przyporządkowuje im 
zamieszczone zdania, mówi, 
o których przedstawionych 
na zdjęciach ubraniach jest w nich 
mowa, oraz uzupełnia zdania zaim-
kami wskazującymi 
–w większości bez trudu określa, 
których z podanych przymiotników 

nymi nazwami ubrań i przymiotni-
kami określającymi ubrania, jak 
również bogatym słownictwem 
potrzebnym do opisywania ubioru, 
wyrażania opinii na jego temat oraz 
opowiadania o swojej ulubionej 
części garderoby 
–bez trudu wyszukuje w opisach 
zdjęć nazwy ubrań, a następnie 
szuka w słowniku rodzajników i 
form liczby mnogiej tych rzeczow-
ników 
–na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu dotyczącego 
ubrań poszczególnych uczniów dość 
sprawnie ćwiczy w parze z koleżan-
ką / kolegą podobne rozmowy 
 
–na podstawie wysłuchanych czte-
rech dialogów prawie całkowicie 
poprawnie przyporządkowuje im 
zamieszczone zdania, mówi, 
o których przedstawionych 
na zdjęciach ubraniach jest w nich 
mowa, oraz uzupełnia zdania zaim-
kami wskazującymi 
–bez trudu określa, których 
z podanych przymiotników można 

nazwami ubrań i przymiotnikami 
określającymi ubrania, jak również 
bardzo bogatym słownictwem po-
trzebnym do opisywania ubioru, 
wyrażania opinii na jego temat oraz 
opowiadania o swojej ulubionej 
części garderoby  
–z wprawą wyszukuje w opisach 
zdjęć nazwy ubrań, a następnie 
szuka w słowniku rodzajników i 
form liczby mnogiej tych rzeczow-
ników 
–na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego dialogu dotyczącego 
ubrań poszczególnych uczniów 
sprawnie ćwiczy w parze z koleżan-
ką / kolegą podobne rozmowy 
 
–na podstawie wysłuchanych czte-
rech dialogów w całości prawidło-
wo przyporządkowuje im zamiesz-
czone zdania, mówi, o których 
przedstawionych na zdjęciach 
ubraniach jest w nich mowa, oraz 
uzupełnia zdania zaimkami wskazu-
jącymi 
–z wprawą określa, których 
z podanych przymiotników można 
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z podanych przymiotników można 
użyć w odniesieniu do ubrań, 
na bazie wysłuchanego dialogu 
sprawdza swoje rozwiązanie oraz 
ćwiczy w parze z koleżanką / kolegą 
podobne dialogi 
–na podstawie przeczytanego tek-
stu nieudolnie wskazuje zdjęcie 
przedstawiające ulubioną część 
garderoby bohaterki oraz podaje, 
które zdania są zgodne z treścią 
tekstu 
–z licznymi uchybieniami opisuje 
w sześciu zdaniach narysowaną 
przez siebie na kartce ulubioną 
część garderoby 

użyć w odniesieniu do ubrań, na 
bazie wysłuchanego dialogu spraw-
dza swoje rozwiązanie oraz ćwiczy 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobne dialogi 
–na podstawie przeczytanego tek-
stu nieporadniewskazuje zdjęcie 
przedstawiające ulubioną część 
garderoby bohaterki oraz podaje, 
które zdania są zgodne z treścią 
tekstu 
–z dość licznymi uchybieniami opi-
suje w sześciu zdaniach narysowaną 
przez siebie na kartce ulubioną 
część garderoby 

można użyć w odniesieniu do 
ubrań, na bazie wysłuchanego dia-
logu sprawdza swoje rozwiązanie 
oraz ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi 
–na podstawie przeczytanego tek-
stu prawidłowowskazuje zdjęcie 
przedstawiające ulubioną część 
garderoby bohaterki oraz podaje, 
które zdania są zgodne z treścią 
tekstu 
–z nielicznymi uchybieniami opisuje 
w sześciu zdaniach narysowaną 
przez siebie na kartce ulubioną 
część garderoby 

użyć w odniesieniu do ubrań, na 
bazie wysłuchanego dialogu spraw-
dza swoje rozwiązanie oraz ćwiczy 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobne dialogi 
–na podstawie przeczytanego tek-
stu umiejętniewskazuje zdjęcie 
przedstawiające ulubioną część 
garderoby bohaterki oraz podaje, 
które zdania są zgodne z treścią 
tekstu 
–dość sprawnie opisuje w sześciu 
zdaniach narysowaną przez siebie 
na kartce ulubioną część garderoby 

użyć w odniesieniu do ubrań, na 
bazie wysłuchanego dialogu spraw-
dza swoje rozwiązanie oraz ćwiczy 
w parze z koleżanką / kolegą po-
dobne dialogi 
–na podstawie przeczytanego tek-
stu z wprawąwskazuje zdjęcie 
przedstawiające ulubioną część 
garderoby bohaterki oraz podaje, 
które zdania są zgodne z treścią 
tekstu 
–sprawnie opisuje w sześciu zda-
niach narysowaną przez siebie na 
kartce ulubioną część garderoby 

6.2. Im Einkaufszentrum 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do kupowania 
ubrań i butów, wyrażania swoich 
preferencji oraz reklamacji towaru 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z dużym trudem określa, czy-
pasuje do nich pierwsza, czy druga 
z podanych ocen oraz wskazuje 

Uczeń: 
–operuje dość ubogim słownic-
twem niezbędnym do kupowania 
ubrań i butów, wyrażania swoich 
preferencji oraz reklamacji towaru 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z trudem określa, czypasuje do 
nich pierwsza, czy druga 
z podanych ocen oraz wskazuje 

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do kupowania 
ubrań i butów, wyrażania swoich 
preferencji oraz reklamacji towaru 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w większości bez trudu okre-
śla, czypasuje do nich pierwsza, czy 
druga z podanych ocen oraz wska-

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do kupowania ubrań 
i butów, wyrażania swoich prefe-
rencji oraz reklamacji towaru 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów bez trudu określa, czypasuje 
do nich pierwsza, czy druga 
z podanych ocen oraz wskazuje 

Uczeń: 
–operuje bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do kupowania 
ubrań i butów, wyrażania swoich 
preferencji oraz reklamacji towaru 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów z wprawą określa, czypasuje 
do nich pierwsza, czy druga 
z podanych ocen oraz wskazuje 
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odpowiednie sposoby wyrażania 
aprobaty lub dezaprobaty 
–używając czasownika gefallen, 
nieumiejętnie pisze i ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą minidialogi 
opisujące sytuacje na zdjęciach 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w sklepie w niewielkim stopniu 
poprawnie notuje odpowiedzi 
na pytania, a następnie uzupełnia 
kolejne pytania podanymi zaimkami 
pytajnymi 
–z dużym trudem uzupełnia poda-
nymi przymiotnikami dialogi zwią-
zane z przymierzaniem ubrań 
i butów 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz schematu z licznymi 
uchybieniami pisze w parze 
z koleżanką / kolegą dialog między 
sprzedawcą i klientem 
–z dużym trudem wyszukuje odpo-
wiednie informacje w treści e-maila 
dotyczącego reklamacji  
–w niewielkim stopniu poprawnie 
pisze e-mail w sprawie reklamacji 
koloru zamówionego ubrania 

odpowiednie sposoby wyrażania 
aprobaty lub dezaprobaty 
–używając czasownika gefallen, 
z pewnymi uchybieniami pisze 
i ćwiczy w parze z koleżanką / kole-
gą minidialogi opisujące sytuacje na 
zdjęciach  
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w sklepie częściowo popraw-
nie notuje odpowiedzi na pytania, 
a następnie uzupełnia kolejne pyta-
nia podanymi zaimkami pytajnymi 
 
–z trudem uzupełnia podanymi 
przymiotnikami dialogi związane 
z przymierzaniem ubrań i butów 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz schematu z dość licznymi 
uchybieniami pisze w parze 
z koleżanką / kolegą dialog między 
sprzedawcą i klientem 
–z trudem wyszukuje odpowiednie 
informacje w treści e-maila doty-
czącego reklamacji  
–częściowo poprawnie pisze e-mail 
w sprawie reklamacji koloru zamó-
wionego ubrania 

zuje odpowiednie sposoby wyraża-
nia aprobaty lub dezaprobaty 
–używając czasownika gefallen, bez 
większych uchybień pisze i ćwiczy 
w parze z koleżanką / kolegą mini-
dialogi opisujące sytuacje na zdję-
ciach 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w sklepie w większości po-
prawnie notuje odpowiedzi na 
pytania, a następnie uzupełnia 
kolejne pytania podanymi zaimkami 
pytajnymi 
–w większości bez trudu uzupełnia 
podanymi przymiotnikami dialogi 
związane z przymierzaniem ubrań 
i butów 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz schematu z nielicznymi 
uchybieniami pisze w parze 
z koleżanką / kolegą dialog między 
sprzedawcą i klientem 
–w większości bez trudu wyszukuje 
odpowiednie informacje w treści e-
maila dotyczącego reklamacji  
–w dużej mierze poprawnie pisze e-
mail w sprawie reklamacji koloru 
zamówionego ubrania 

odpowiednie sposoby wyrażania 
aprobaty lub dezaprobaty 
–używając czasownika gefallen, 
dość sprawnie pisze i ćwiczy w 
parze z koleżanką / kolegą minidia-
logi opisujące sytuacje na zdjęciach 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w sklepie prawie całkowicie 
poprawnie notuje odpowiedzi na 
pytania, a następnie uzupełnia 
kolejne pytania podanymi zaimkami 
pytajnymi 
–bez trudu uzupełnia podanymi 
przymiotnikami dialogi związane 
z przymierzaniem ubrań i butów 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz schematu dość sprawnie 
pisze w parze z koleżanką / kolegą 
dialog między sprzedawcą 
i klientem 
–bez trudu wyszukuje odpowiednie 
informacje w treści e-maila doty-
czącego reklamacji  
–prawie całkowicie poprawnie pisze 
e-mail w sprawie reklamacji koloru 
zamówionego ubrania 

odpowiednie sposoby wyrażania 
aprobaty lub dezaprobaty 
–używając czasownika gefallen, 
sprawnie pisze i ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą minidialogi 
opisujące sytuacje na zdjęciach 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów w sklepie w całości prawidło-
wo notuje odpowiedzi na pytania, 
a następnie uzupełnia kolejne py-
tania podanymi zaimkami pytajny-
mi 
–z wprawą uzupełnia podanymi 
przymiotnikami dialogi związane 
z przymierzaniem ubrań i butów 
 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu oraz schematu sprawnie pisze 
w parze z koleżanką / kolegą dialog 
między sprzedawcą i klientem 
 
–z wprawą wyszukuje odpowiednie 
informacje w treści e-maila doty-
czącego reklamacji  
–w całości prawidłowo pisze e-mail 
w sprawie reklamacji koloru zamó-
wionego ubrania 
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6.3. Wie steht mir die Hose? 

Uczeń: 
–operuje bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do proszenia o 
poradę i udzielania porad dotyczą-
cych wyboru stroju na daną okazję 
–nieumiejętnie przyporządkowuje 
zdjęcia poszczególnym częściom 
wysłuchanego dialogu w sklepie 
odzieżowym oraz uzupełnia podane 
zdania zaimkami pytajnymi 
–na podstawie przeczytanego dia-
logu dotyczącego zamawiania su-
kienki wskazujekwestie wypowia-
dane przez Amelie oraz Bastiana, 
a następnie po wysłuchaniu zakoń-
czenia dialogu z dużym trudem 
stwierdza, czy Amelie przyjmie jego 
radę  
–w niewielkim stopniu poprawnie 
porządkuje dialog, a następnie 
słucha go i sprawdza swoje rozwią-
zanie oraz pisze i ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi dotyczące zamawiania ubrania 
przez Internet  
–nieumiejętnie uzupełnia brakujące 

Uczeń: 
–operuje ubogim słownictwem 
niezbędnym do proszenia o poradę 
i udzielania porad dotyczących 
wyboru stroju na daną okazję 
–z pewnymi uchybieniami przypo-
rządkowuje zdjęcia poszczególnym 
częściom wysłuchanego dialogu w 
sklepie odzieżowym oraz uzupełnia 
podane zdania zaimkami pytajnymi 
–na podstawie przeczytanego dia-
logu dotyczącego zamawiania su-
kienki wskazujekwestie wypowia-
dane przez Amelie oraz Bastiana, 
a następnie po wysłuchaniu zakoń-
czenia dialogu z trudem stwierdza, 
czy Amelie przyjmie jego radę  
 
–częściowo poprawnie porządkuje 
dialog, a następnie słucha go 
i sprawdza swoje rozwiązanie oraz 
pisze i ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi dotyczące 
zamawiania ubrania przez Internet 
 
–z pewnymi uchybieniami uzupeł-

Uczeń: 
–operuje zadowalającym słownic-
twem potrzebnym do proszenia o 
poradę i udzielania porad dotyczą-
cych wyboru stroju na daną okazję 
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje zdjęcia poszczególnym 
częściom wysłuchanego dialogu w 
sklepie odzieżowym oraz uzupełnia 
podane zdania zaimkami pytajnymi 
–na podstawie przeczytanego dia-
logu dotyczącego zamawiania su-
kienki wskazujekwestie wypowia-
dane przez Amelie oraz Bastiana, 
a następnie po wysłuchaniu zakoń-
czenia dialogu bez większego trudu 
stwierdza, czy Amelie przyjmie jego 
radę  
–w większości poprawnie porządku-
je dialog, a następnie słucha go 
i sprawdza swoje rozwiązanie oraz 
pisze i ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi dotyczące 
zamawiania ubrania przez Internet  
 
–bez większych uchybień uzupełnia 

Uczeń: 
–operuje dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do proszenia o 
poradę i udzielania porad dotyczą-
cych wyboru stroju na daną okazję 
–dość sprawnie przyporządkowuje 
zdjęcia poszczególnym częściom 
wysłuchanego dialogu w sklepie 
odzieżowym oraz uzupełnia podane 
zdania zaimkami pytajnymi 
–na podstawie przeczytanego dia-
logu dotyczącego zamawiania su-
kienki wskazujekwestie wypowia-
dane przez Amelie oraz Bastiana, 
a następnie po wysłuchaniu zakoń-
czenia dialogu bez trudu stwierdza, 
czy Amelie przyjmie jego radę  
 
–prawie całkowicie poprawnie 
porządkuje dialog, a następnie 
słucha go i sprawdza swoje rozwią-
zanie oraz pisze i ćwiczy w parze 
z koleżanką / kolegą podobne dia-
logi dotyczące zamawiania ubrania 
przez Internet  
–dość sprawnie uzupełnia brakują-

Uczeń: 
–operuje bogatym słownictwem 
potrzebnym do proszenia o poradę 
i udzielania porad dotyczących 
wyboru stroju na daną okazję 
–sprawnie przyporządkowuje zdję-
cia poszczególnym częściom wysłu-
chanego dialogu w sklepie odzie-
żowym oraz uzupełnia podane 
zdania zaimkami pytajnymi 
–na podstawie przeczytanego dia-
logu dotyczącego zamawiania su-
kienki wskazujekwestie wypowia-
dane przez Amelie oraz Bastiana, 
a następnie po wysłuchaniu zakoń-
czenia dialogu z wprawą stwierdza, 
czy Amelie przyjmie jego radę  
 
–w całości prawidłowo porządkuje 
dialog, a następnie słucha go 
i sprawdza swoje rozwiązanie oraz 
pisze i ćwiczy w parze z koleżanką / 
kolegą podobne dialogi dotyczące 
zamawiania ubrania przez Internet 
 
–sprawnie uzupełnia brakujące 
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dane (na podstawie informacji 
o produkcie) w formularzu zamó-
wienia internetowego  

nia brakujące dane (na podstawie 
informacji o produkcie) 
w formularzu zamówienia interne-
towego  

brakujące dane (na podstawie in-
formacji o produkcie) w formularzu 
zamówienia internetowego 

ce dane (na podstawie informacji 
o produkcie) w formularzu zamó-
wienia internetowego  

dane (na podstawie informacji 
o produkcie) w formularzu zamó-
wienia internetowego  

W zakresie gramatyki uczeń:  

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatycznewe 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeń świadczących o niepeł-
nym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatyczne (nieza-
kłócające komunikacji lub zakłóca-
jące ją w nieznacznym stopniu), a 
jego błędy mają charakter pomyłek 
i nie występują systematycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela, 
sporadycznie popełnia drobne 
błędy gramatyczne, niezakłócające 
w żaden sposób komunikacji, i 
potrafi je samodzielnie poprawić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych i pisem-
nych wszystkie struktury grama-
tyczne wprowadzone przez nauczy-
ciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 6. struktury gramatyczne: 

–zaimki wskazujące (dieser, diese, 
dieses)  
–czasowniki łączące się z dopełnie-
niem w celowniku 
–zaimki pytajne (welcher, welche, 
welches oraz was für ein, was für 
eine) 

–zaimki wskazujące (dieser, diese, 
dieses)  
–czasowniki łączące się z dopełnie-
niem w celowniku 
–zaimki pytajne (welcher, welche, 
welches oraz was für ein, was für 
eine) 

–zaimki wskazujące (dieser, diese, 
dieses)  
–czasowniki łączące się z dopełnie-
niem w celowniku 
–zaimki pytajne (welcher, welche, 
welches oraz was für ein, was für 
eine) 

–zaimki wskazujące (dieser, diese, 
dieses)  
–czasowniki łączące się z dopełnie-
niem w celowniku 
–zaimki pytajne (welcher, welche, 
welches oraz was für ein, was für 
eine) 

–zaimki wskazujące (dieser, diese, 
dieses)  
–czasowniki łączące się z dopełnie-
niem w celowniku 
–zaimki pytajne (welcher, welche, 
welches oraz was für ein, was für 
eine) 

Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne do 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne do wysłucha-
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do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające na 
przekazanie tylko nielicznych treści 
wskazanych w poleceniu 

wysłuchanych dialogów, korzystając 
z podanych opisów sytuacji oraz 
schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość ubogie słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie niektórych treści 
wskazanych w poleceniu 

do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie większości treści 
wskazanych w poleceniu 

do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

nych dialogów, korzystając 
z podanych opisów sytuacji oraz 
schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo bogate słownictwo 
i struktury językowe pozwalające 
na pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianegodo ak-
tywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia  

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone w 
części treningowej do rozdziału 6. 

–Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 6. 

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 6. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 6. 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 6. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniu po-
prawnie rozwiązuje zadania za-
mieszczone w teście do rozdziału 6. 

–Uczeń częściowo poprawnie roz-
wiązuje zadania zamieszczone w 
teście do rozdziału 6. 

–Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania zamieszczone w 
teście do rozdziału 6. 

–Uczeń prawie całkowicie popraw-
nie rozwiązuje zadania zamieszczo-
ne w teście do rozdziału 6. 

–Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania zamieszczone w 
teście do rozdziału 6. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje –Uczeń z pewnymi uchybieniami –Uczeń bez większych uchybień –Uczeń dość sprawnie rozwiązuje –Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
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zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

rozwiązuje zadania związane z pro-
wadzonym po niemiecku blogiem 
polskiego nastolatka 

rozwiązuje zadania związane z pro-
wadzonym po niemiecku blogiem 
polskiego nastolatka 

zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

nia związane z prowadzonym po 
niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka 

Fotos 

Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające różne sytuacje w skle-
pach odzieżowym i obuwniczym, 
pisze do nich w parze z koleżanką / 
kolegą dialogi i prezentuje je w 
klasie, a następnie opisuje cztery 
wybrane artykuły, aby zachęcić do 
ich kupna w Internecie, jednak 
niewielka znajomość poznanego 
słownictwa i struktur gramatycz-
nych oraz bardzo liczne błędy 
znacznie ograniczają zrozumienie 
jego wypowiedzi 

Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające różne sytuacje w skle-
pach odzieżowym i obuwniczym, 
pisze do nich w parze z koleżanką / 
kolegą dialogi i prezentuje je w 
klasie, a następnie opisuje cztery 
wybrane artykuły, aby zachęcić do 
ich kupna w Internecie, a wystar-
czający zasób poznanego słownic-
twa i struktur gramatycznych, po-
mimo dość licznych błędów, pozwa-
la na zrozumienie dialogów 

Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające różne sytuacje w skle-
pach odzieżowym i obuwniczym, 
pisze do nich w parze z koleżanką / 
kolegą dialogi i prezentuje je w 
klasie, a następnie opisuje cztery 
wybrane artykuły, aby zachęcić do 
ich kupna w Internecie, a dość duży 
zasób poznanego słownictwa i 
struktur gramatycznych oraz nie-
liczne błędy pozwalają na zrozu-
mienie dialogów 

Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające różne sytuacje w skle-
pach odzieżowym i obuwniczym, 
pisze do nich w parze z koleżanką / 
kolegą dialogi i prezentuje je w 
klasie, a następnie opisuje cztery 
wybrane artykuły, aby zachęcić do 
ich kupna w Internecie, dość 
sprawnie stosując poznane struktu-
ry gramatyczne i bogate słownictwo 

Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające różne sytuacje w skle-
pach odzieżowym i obuwniczym, 
pisze do nich w parze z koleżanką / 
kolegą dialogi i prezentuje je w 
klasie, a następnie opisuje cztery 
wybrane artykuły, aby zachęcić do 
ich kupna w Internecie, swobodnie 
operując poznanymi strukturami 
gramatycznymi i bogatym słownic-
twem 

Rozdział 7. Im Freundeskreis 

7.1. Echte Freunde 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi przymiotni-
kami określającymi czyjś charakter 
oraz bardzo ubogim słownictwem 
niezbędnym do opowiadania 
o mocnych i słabych stronach kole-

Uczeń: 
–operuje niektórymi przymiotnika-
mi określającymi czyjś charakter 
oraz ubogim słownictwem nie-
zbędnym do opowiadania 
o mocnych i słabych stronach kole-

Uczeń: 
–operuje dość licznymi przymiotni-
kami określającymi czyjś charakter 
oraz dość bogatym słownictwem 
niezbędnym do opowiadania 
o mocnych i słabych stronach kole-

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi poda-
nymi przymiotnikami określającymi 
czyjś charakter oraz bogatym słow-
nictwem niezbędnym do opowia-
dania o mocnych i słabych stronach 

Uczeń: 
–operuje wszystkimi podanymi 
przymiotnikami określającymi czyjś 
charakter oraz bardzo bogatym 
słownictwem niezbędnym do opo-
wiadania o mocnych i słabych stro-
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żanki / kolegi oraz o zagrożeniach 
dla przyjaźni 
–z dużym trudem wpisuje podane 
przymiotniki w odpowiednie rubry-
ki tabeli, a następnie uzupełnia 
tabelę dwiema pozytywnymi oraz 
negatywnymi cechami, które okre-
ślają jego charakter 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i podanych zwrotów tylko 
w niewielkim stopniu poprawnie 
przeprowadza w parze z koleżanką 
/ kolegą wywiad na temat swoich 
mocnych i słabych stron oraz poda-
je, czy zgadza się z opinią rozmówcy  
–z dużym trudem uzupełnia poda-
nymi przymiotnikami tekst rozmo-
wy na czacie o cechach dobrych 
przyjaciół oraz, używając podanych 
zwrotów, sam dokonuje wpisu na 
forum 
–w niewielkim stopniu poprawnie 
przyporządkowuje zaimki pytajne 
częściom zdań, na podstawie wy-
słuchanego dialogu wskazuje, które 
z podanych pytań zadano podczas 
rozmowy, oraz podaje właściwe 
uzupełnienie zdania 

żanki / kolegi oraz o zagrożeniach 
dla przyjaźni 
 
 
–z pewnym trudem wpisuje podane 
przymiotniki w odpowiednie rubry-
ki tabeli, a następnie uzupełnia 
tabelę dwiema pozytywnymi oraz 
negatywnymi cechami, które okre-
ślają jego charakter 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i podanych zwrotów częściowo 
poprawnie przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą wywiad na 
temat swoich mocnych i słabych 
stron oraz podaje, czy zgadza się 
z opinią rozmówcy 
 
–z trudem uzupełnia podanymi 
przymiotnikami tekst rozmowyna 
czacie o cechach dobrych przyjaciół 
oraz, używając podanych zwrotów, 
sam dokonuje wpisu na forum 
 
 –częściowo poprawnie przypo-
rządkowuje zaimki pytajne czę-
ściom zdań, na podstawie wysłu-
chanego dialogu wskazuje, które 

żanki / kolegi oraz o zagrożeniach 
dla przyjaźni 
–bez większego trudu wpisuje 
podane przymiotniki 
w odpowiednie rubryki tabeli, 
a następnie uzupełnia tabelę 
dwiema pozytywnymioraz nega-
tywnymi cechami, które określają 
jego charakter 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i podanych zwrotów 
w większości poprawnie przepro-
wadza w parze z koleżanką / kolegą 
wywiad na temat swoich mocnych 
i słabych stron oraz podaje, czy 
zgadza się z opinią rozmówcy 
 
–w większości bez trudu uzupełnia 
podanymi przymiotnikami tekst 
rozmowy na czacie o cechach do-
brych przyjaciół oraz, używając 
podanych zwrotów, sam dokonuje 
wpisu na forum 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje zaimki pytajne czę-
ściom zdań, na podstawie wysłu-
chanego dialogu wskazuje, które 
z podanych pytań zadano podczas 

koleżanki / kolegi oraz 
o zagrożeniach dla przyjaźni 
–bez trudu wpisuje podane przy-
miotniki w odpowiednie rubryki 
tabeli, a następnie uzupełnia tabelę 
dwiema pozytywnymi oraz nega-
tywnymi cechami, które określają 
jego charakter 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i podanych zwrotów prawie 
całkowicie poprawnie przeprowa-
dza w parze z koleżanką / kolegą 
wywiad na temat swoich mocnych 
i słabych stron oraz podaje, czy 
zgadza się z opinią rozmówcy 
 
–bez trudu uzupełnia podanymi 
przymiotnikami tekst rozmowy na 
czacie o cechach dobrych przyjaciół 
oraz, używając podanych zwrotów, 
sam dokonuje wpisu na forum 
 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje zaimki pytajne 
częściom zdań, na podstawie wy-
słuchanego dialogu wskazuje, które 
z podanych pytań zadano podczas 
rozmowy, oraz podaje właściwe 

nach koleżanki / kolegi oraz 
o zagrożeniach dla przyjaźni 
–sprawnie wpisuje podane przy-
miotniki w odpowiednie rubryki 
tabeli, a następnie uzupełnia tabelę 
dwiema pozytywnymi oraz nega-
tywnymi cechami, które określają 
jego charakter 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu i podanych zwrotów w całości 
prawidłowo przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą wywiad na 
temat swoich mocnych i słabych 
stron oraz podaje, czy zgadza się 
z opinią rozmówcy 
 
–z wprawą uzupełnia podanymi 
przymiotnikami tekst rozmowy na 
czacie o cechach dobrych przyjaciół 
oraz, używając podanych zwrotów, 
sam dokonuje wpisu na forum 
 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje zaimki pytajne częściom 
zdań, na podstawie wysłuchanego 
dialogu wskazuje, które z podanych 
pytań zadano podczas rozmowy, 
oraz podaje właściwe uzupełnienie 
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–po przeczytaniu tekstu poda-
je,z jakiego powodu jedna 
z koleżanek zakończyła przyjaźń, 
orazz licznymi uchybieniami pisze 
historyjkę o tym, jaka jeszczececha 
charakteru może zniszczyć przyjaźń 
–na podstawie wysłuchanej sondy 
na temat „Czego nie chcemy 
w przyjaźni” z dużym trudem prze-
prowadza w grupach podobnąan-
kietę 

z podanych pytań zadano podczas 
rozmowy, oraz podaje właściwe 
uzupełnienie zdania 
–po przeczytaniu tekstu podaje, 
z jakiego powodu jedna z koleżanek 
zakończyła przyjaźń, oraz z dość 
licznymi uchybieniami pisze histo-
ryjkę o tym, jaka jeszcze cecha 
charakteru może zniszczyć przyjaźń 
–na podstawie wysłuchanej sondy 
na temat „Czego nie chcemy 
w przyjaźni” z trudem przeprowa-
dza w grupach podobną ankietę  

rozmowy, oraz podaje właściwe 
uzupełnienie zdania 
–po przeczytaniu tekstu podaje, 
z jakiego powodu jedna z koleżanek 
zakończyła przyjaźń, oraz 
z nielicznymi uchybieniami pisze 
historyjkę o tym, jaka jeszcze cecha 
charakteru może zniszczyć przyjaźń 
–na podstawie wysłuchanej sondy 
na temat „Czego nie chcemy 
w przyjaźni” bez większego trudu 
przeprowadza w grupach podobną 
ankietę  

uzupełnienie zdania 
–po przeczytaniu tekstu podaje, 
z jakiego powodu jedna z koleżanek 
zakończyła przyjaźń, oraz dość 
sprawnie pisze historyjkę o tym, 
jaka jeszcze cecha charakteru może 
zniszczyć przyjaźń 
–na podstawie wysłuchanej sondy 
na temat „Czego nie chcemy 
w przyjaźni” bez trudu przeprowa-
dza w grupach podobną ankietę  

zdania 
–po przeczytaniu tekstu podaje, 
z jakiego powodu jedna z koleżanek 
zakończyła przyjaźń, oraz sprawnie 
pisze historyjkę o tym, jaka jeszcze 
cecha charakteru może zniszczyć 
przyjaźń 
–na podstawie wysłuchanej sondy 
na temat „Czego nie chcemy 
w przyjaźni” z wprawą przeprowa-
dza w grupach podobną ankietę 

7.2. Wie wichtig ist Aussehen? 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi przymiotni-
kami określającymi wygląd oraz 
bardzo ubogim słownictwem nie-
zbędnym do opowiadania 
o znaczeniu wyglądu i cechach 
istotnych w przyjaźni 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów związanych z wyglądem 
z dużym trudem wskazuje, do któ-
rych osób odnoszą się podane kwe-
stie, a następnie uzupełnia zdania 

Uczeń: 
–operuje niektórymi przymiotnika-
mi określającymi wygląd oraz ubo-
gim słownictwem niezbędnym do 
opowiadania o znaczeniu wyglądu 
i cechach istotnych w przyjaźni 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów związanych z wyglądem 
z trudem wskazuje, do których osób 
odnoszą się podane kwestie, 
a następnie uzupełnia zdania od-
powiednimi informacjami 

Uczeń: 
–operuje dość licznymi przymiotni-
kami określającymi wygląd oraz 
dość bogatym słownictwem po-
trzebnym do opowiadania 
o znaczeniu wyglądu i cechach 
istotnych w przyjaźni 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów związanych z wyglądem 
w większości bez trudu wskazuje, 
do których osób odnoszą siępodane 
kwestie, a następnie uzupełnia 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi poda-
nymi przymiotnikami określającymi 
wygląd oraz bogatym słownictwem 
potrzebnym do opowiadania 
o znaczeniu wyglądu i cechach 
istotnych w przyjaźni 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów związanych z wyglądem bez 
trudu wskazuje, do których osób 
odnoszą się podane kwestie, 
a następnie uzupełnia zdania od-

Uczeń: 
–operuje wszystkimi podanymi 
przymiotnikami określającymi wy-
gląd oraz bardzo bogatym słownic-
twem potrzebnym do opowiadania 
o znaczeniu wyglądu i cechach 
istotnych w przyjaźni 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów związanych z wyglądem 
z wprawą wskazuje, do których 
osób odnoszą się podane kwestie, 
a następnie uzupełnia zdania od-
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odpowiednimi informacjami 
–nieumiejętnie wyszukuje pary 
antonimów wśród określeń doty-
czących wyglądu 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dotyczącego wyglądu z dużym 
trudem przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą podobny, uży-
wając innych przymiotników 
 
–nieumiejętnie przyporządkowuje 
odpowiedzi pytaniom związanym 
z wyglądem, a następnie sprawdza 
swoje rozwiązanie, słuchając dialo-
gu 
–w niewielkim stopniu poprawnie 
przyporządkowuje podane zwroty 
dotyczące wyglądu zdjęciom, 
a następnie wykorzystuje je do 
zadania pięciu pytań koleżance / 
koledze o wygląd i zainteresowania 
jej / jego przyjaciół 
–z dużym trudem uzupełnia poda-
nymi częściami zdań tekst 
o cechach, które odgrywają ważną 
rolę w przyjaźni 
–pracując w grupie,w niewielkim 
stopniu angażuje się 

–z pewnymi uchybieniami wyszuku-
je pary antonimów wśród określeń 
dotyczących wyglądu 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dotyczącego wyglądu z trudem 
przeprowadza w parze z koleżanką 
/ kolegą podobny, używając innych 
przymiotników 
 
–z pewnymi uchybieniami przypo-
rządkowuje odpowiedzi pytaniom 
związanym z wyglądem, 
a następnie sprawdza swoje roz-
wiązanie, słuchając dialogu 
–częściowo poprawnie przyporząd-
kowuje podane zwroty dotyczące 
wyglądu zdjęciom, a następnie 
wykorzystuje je do zadania pięciu 
pytań koleżance / koledze o wygląd 
i zainteresowania jej / jego przyja-
ciół 
–z trudem uzupełnia podanymi 
częściami zdań tekst o cechach, 
które odgrywają ważną rolę 
w przyjaźni 
–pracując w grupie,w dość małym 
stopniu angażuje się 
w przygotowanie klasowego zesta-

zdania odpowiednimi informacjami 
–bez większych uchybień wyszukuje 
pary antonimów wśród określeń 
dotyczących wyglądu 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dotyczącego wyglądu bez 
większego trudu przeprowadza w 
parze z koleżanką / kolegą podob-
ny, używając innych przymiotników 
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje odpowiedzi pytaniom 
związanym z wyglądem, 
a następnie sprawdza swoje roz-
wiązanie, słuchając dialogu 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje podane zwroty doty-
czące wyglądu zdjęciom, 
a następnie wykorzystuje je do 
zadania pięciu pytań koleżance / 
koledze o wygląd i zainteresowania 
jej / jego przyjaciół 
–w większości bez trudu uzupełnia 
podanymi częściami zdań tekst 
o cechach, które odgrywają ważną 
rolę w przyjaźni 
–pracując w grupie,w średnim 
stopniu angażuje się 
w przygotowanie klasowego zesta-

powiednimi informacjami 
–dość sprawnie wyszukuje pary 
antonimów wśród określeń doty-
czących wyglądu 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dotyczącego wyglądu bez 
trudu przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą podobny, uży-
wając innych przymiotników 
 
–dość sprawnie przyporządkowuje 
odpowiedzi pytaniom związanym 
z wyglądem, a następnie sprawdza 
swoje rozwiązanie, słuchając dialo-
gu 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje podane zwroty 
dotyczące wyglądu zdjęciom, 
a następnie wykorzystuje je do 
zadania pięciu pytań koleżance / 
koledze o wygląd i zainteresowania 
jej / jego przyjaciół 
–bez trudu uzupełnia podanymi 
częściami zdań tekst o cechach, 
które odgrywają ważną rolę 
w przyjaźni 
–pracując w grupie,w dużym stop-
niu angażuje się w przygotowanie 

powiednimi informacjami 
–sprawnie wyszukuje pary antoni-
mów wśród określeń dotyczących 
wyglądu 
–na podstawie wysłuchanego dia-
logu dotyczącego wyglądu 
z wprawą przeprowadza w parze 
z koleżanką / kolegą podobny, uży-
wając innych przymiotników 
 
–sprawnie przyporządkowuje od-
powiedzi pytaniom związanym 
z wyglądem, a następnie sprawdza 
swoje rozwiązanie, słuchając dialo-
gu 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje podane zwroty dotyczące 
wyglądu zdjęciom, a następnie 
wykorzystuje je do zadania pięciu 
pytań koleżance / koledze o wygląd 
i zainteresowania jej / jego przyja-
ciół 
–z wprawą uzupełnia podanymi 
częściami zdań tekst o cechach, 
które odgrywają ważną rolę 
w przyjaźni 
–pracując w grupie,w pełni angażu-
je się w przygotowanie klasowego 
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w przygotowanie klasowego zesta-
wienia cech charakteru, które są 
szczególnie ważne w przyjaźni 

wienia cech charakteru, które są 
szczególnie ważne w przyjaźni 

wienia cech charakteru, które są 
szczególnie ważne w przyjaźni 

klasowego zestawienia cech cha-
rakteru, które są szczególnie ważne 
w przyjaźni 

zestawienia cech charakteru, które 
są szczególnie ważne w przyjaźni 

7.3. Niemand ist ohne Fehler 

Uczeń: 
–operuje nielicznymi przymiotni-
kami określającymi stany emocjo-
nalne oraz bardzo ubogim słownic-
twem niezbędnym do wyrażania 
opinii na temat konfliktów między 
przyjaciółmi 
–nieumiejętnie przyporządkowuje 
emotikonom przymiotniki, łączy 
części zdań na podstawie wysłu-
chanych wypowiedzi oraz wyszuku-
je w rozmowie na czacie niemieckie 
odpowiedniki polskich zwrotów 
związanych ze stanami emocjonal-
nymi 
–korzystając z podanych zwrotów 
wyrażających stany emocjonalne, z 
dużym trudem układa (w grupie) 
sześć zdań na temat przyjaźni 
–poprzeczytaniu tekstu o konflikcie 
w grupie tanecznej nieumiejętnie 
notuje wersy, w których znajdują 

Uczeń: 
–operuje niektórymi przymiotnika-
mi określającymi stany emocjonal-
ne oraz ubogim słownictwem nie-
zbędnym do wyrażania opinii na 
temat konfliktów między przyja-
ciółmi 
–z pewnymi uchybieniami przypo-
rządkowuje emotikonom przymiot-
niki, łączy części zdań na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi oraz 
wyszukuje w rozmowie na czacie 
niemieckie odpowiedniki polskich 
zwrotów związanych ze stanami 
emocjonalnymi 
–korzystając z podanych zwrotów 
wyrażających stany emocjonalne,z 
trudem układa (w grupie)sześć zdań 
na temat przyjaźni 
–poprzeczytaniu tekstu o konflikcie 
w grupie tanecznej z pewnymi 
uchybieniami notuje wersy, 

Uczeń: 
–operuje dość licznymi przymiotni-
kami określającymi stany emocjo-
nalne oraz dość bogatym słownic-
twem potrzebnym do wyrażania 
opinii na temat konfliktów między 
przyjaciółmi 
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje emotikonom przymiot-
niki, łączy części zdań na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi oraz 
wyszukuje w rozmowie na czacie 
niemieckie odpowiedniki polskich 
zwrotów związanych ze stanami 
emocjonalnymi 
–korzystając z podanych zwrotów 
wyrażających stany emocjonalne, 
bez większego trudu układa (w 
grupie) sześć zdań na temat przy-
jaźni 
–poprzeczytaniu tekstu o konflikcie 
w grupie tanecznej bez większych 

Uczeń: 
–operuje prawie wszystkimi poda-
nymi przymiotnikami określającymi 
stany emocjonalne oraz bogatym 
słownictwem potrzebnym do wyra-
żania opinii na temat konfliktów 
między przyjaciółmi 
–dość sprawnie przyporządkowuje 
emotikonom przymiotniki, łączy 
części zdań na podstawie wysłu-
chanych wypowiedzi oraz wyszuku-
je w rozmowie na czacie niemieckie 
odpowiedniki polskich zwrotów 
związanych ze stanami emocjonal-
nymi 
–korzystając z podanych zwrotów 
wyrażających stany emocjonal-
ne,bez trudu układa (w grupie)sześć 
zdań na temat przyjaźni 
–poprzeczytaniu tekstu o konflikcie 
w grupie tanecznej dość sprawnie 
notuje wersy, w których znajdują 

Uczeń: 
–operuje wszystkimi podanymi 
przymiotnikami określającymi stany 
emocjonalne oraz bardzo bogatym 
słownictwem potrzebnym do wyra-
żania opinii na temat konfliktów 
między przyjaciółmi 
–sprawnie przyporządkowuje emo-
tikonom przymiotniki, łączy części 
zdań na podstawie wysłuchanych 
wypowiedzi oraz wyszukuje 
w rozmowie na czacie niemieckie 
odpowiedniki polskich zwrotów 
związanych ze stanami emocjonal-
nymi 
 
–korzystając z podanych zwrotów 
wyrażających stany emocjonalne, 
z wprawą układa (w grupie) sześć 
zdań na temat przyjaźni 
–poprzeczytaniu tekstu o konflikcie 
w grupie tanecznej sprawnie notuje 
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się odpowiedzi na podane pytania 
–w niewielkim stopniu poprawnie 
przyporządkowuje niemieckim 
przysłowiom związanym 
z przyjaźnią ich polskie odpowied-
niki, wybiera przysłowie, które 
najlepiej pasuje do przeczytanej 
historii oraz uzasadnia swój wybór 
w pięciu zdaniach 

w których znajdują się odpowiedzi 
na podane pytania 
–częściowo poprawnie przyporząd-
kowuje niemieckim przysłowiom 
związanym z przyjaźnią ich polskie 
odpowiedniki, wybiera przysłowie, 
które najlepiej pasuje do przeczyta-
nej historii oraz uzasadnia swój 
wybór w pięciu zdaniach 

uchybień notuje wersy, w których 
znajdują się odpowiedzi na podane 
pytania 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje niemieckim przysło-
wiom związanym z przyjaźnią ich 
polskie odpowiedniki, wybiera 
przysłowie, które najlepiej pasuje 
do przeczytanej historii oraz uza-
sadnia swój wybór w pięciu zda-
niach 

się odpowiedzi na podane pytania 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje niemieckim 
przysłowiom związanym 
z przyjaźnią ich polskie odpowied-
niki, wybiera przysłowie, które 
najlepiej pasuje do przeczytanej 
historii oraz uzasadnia swój wybór 
w pięciu zdaniach 

wersy, w których znajdują się od-
powiedzi na podane pytania 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje niemieckim przysłowiom 
związanym z przyjaźnią ich polskie 
odpowiedniki, wybiera przysłowie, 
które najlepiej pasuje do przeczyta-
nej historii oraz uzasadnia swój 
wybór w pięciu zdaniach 

W zakresie gramatyki uczeń:  

–zna jedynie elementarne struktury 
gramatyczne spośród wprowadzo-
nych przez nauczyciela, popełnia 
liczne błędy gramatyczne we 
wszystkich typach zadań 

–zna większość struktur gramatycz-
nych wprowadzonych przez na-
uczyciela, popełnia sporo błędów 
gramatycznych mających charakter 
przeoczeńświadczących 
o niepełnym opanowaniu struktur 

–zna i stosuje prawie wszystkie 
struktury gramatyczne wprowa-
dzone przez nauczyciela, popełnia 
nieliczne błędy gramatyczne (nieza-
kłócające komunikacji lub zakłóca-
jące ją w nieznacznym stopniu), 
a jego błędy mają charakter pomy-
łek i nie występują systematycznie 

–bardzo dobrze zna i stosuje 
wszystkie struktury gramatyczne 
spośród wprowadzonych przez 
nauczyciela, sporadycznie popełnia 
drobne błędy gramatyczne nieza-
kłócające w żaden sposób komuni-
kacji, potrafi je samodzielnie po-
prawić 

–doskonale zna i bezbłędnie stosuje 
w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych wszystkie struktury 
gramatyczne wprowadzone przez 
nauczyciela 

Wprowadzane i utrwalane w rozdziale 7. struktury gramatyczne: 

–zdania okolicznikowe czasu ze 
spójnikiem wenn 
–zdania dopełnieniowe i pytające 
zależne 

–zdania okolicznikowe czasu ze 
spójnikiem wenn 
–zdania dopełnieniowe i pytające 
zależne 

–zdania okolicznikowe czasu ze 
spójnikiem wenn 
–zdania dopełnieniowe i pytające 
zależne 

–zdania okolicznikowe czasu ze 
spójnikiem wenn 
–zdania dopełnieniowe i pytające 
zależne 

–zdania okolicznikowe czasu ze 
spójnikiem wenn 
–zdania dopełnieniowe i pytające 
zależne 
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Dialogtraining 

–Uczeń nieudolnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo ubogie słownictwo i 
struktury językowe pozwalające 
na przekazanie tylko nielicznych 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość nieumiejętnie ćwiczy 
w parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość ubogie słownictwo i 
struktury językowe pozwalające 
na przekazanie niektórych treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń dość umiejętnie ćwiczy w 
parze rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje dość bogate słownictwo i 
struktury językowe pozwalające 
na przekazanie większości treści 
wskazanych w poleceniu 

–Uczeń umiejętnie ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bogate słownictwo i struk-
tury językowe pozwalające 
na przekazanie prawie wszystkich 
treści wskazanych w poleceniu 

–Uczeń z wprawą ćwiczy w parze 
rozmowy podobne 
do wysłuchanych dialogów, korzy-
stając z podanych opisów sytuacji 
oraz schematów, a jego wypowiedzi 
cechuje bardzo bogate słownictwo i 
struktury językowe pozwalające 
na pełny przekaz wszystkich treści 
wskazanych w poleceniu 

Aktiver Wortschatz 

–Uczeń w znikomym stopniu operu-
je słownictwem przewidzianymdo 
aktywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje częścią 
słownictwa przewidzianegodo ak-
tywnego opanowania 

–Uczeń prawidłowo operuje 
znaczną częścią słownictwa przewi-
dzianego do aktywnego opanowa-
nia 

–Uczeń dość sprawnie operuje 
słownictwem przewidzianym do 
aktywnego opanowania 

–Uczeń swobodnie operuje słow-
nictwem przewidzianym do aktyw-
nego opanowania 

Sprachtraining 

–Uczeń z trudem rozwiązuje wy-
brane ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej do rozdziału 7. 

–Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 7. 

–Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej do rozdziału 7. 

–Uczeń bez trudu rozwiązuje pra-
wie wszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 7. 

–Uczeń sprawnie rozwiązu-
jewszystkie ćwiczenia zamiesz-
czone w części treningowej do 
rozdziału 7. 

Test 

–Uczeń w znikomym stopniupo-
prawnie rozwiązuje zadaniaza-

–Uczeń częściowo poprawnie roz-
wiązuje zadania zamieszczone 

–Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania zamieszczone 

–Uczeń prawie całkowicie popraw-
nie rozwiązuje zadania zamieszczo-

–Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania zamieszczone 
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mieszczone w teście do roz-działu 
7. 

w teście do rozdziału 7. w teście do rozdziału 7. ne w teście do rozdziału 7. w teście do rozdziału 7. 

Tymeks Blog 

–Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem polskiego nastolatka 

–Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem polskiego 
nastolatka 

–Uczeń sprawnie rozwiązuje zada-
nia związane z prowadzonym po 
niemiecku blogiem polskiego nasto-
latka 

Fotos 

–Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające relacje partnerskie 
i przyjacielskie oraz odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciami, 
jednak niewielka znajomość pozna-
nego słownictwa i struktur grama-
tycznych oraz bardzo liczne błędy 
znacznie ograniczają zrozumienie 
jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające relacje partnerskie 
i przyjacielskie oraz odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciami, 
a wystarczający zasób poznanego 
słownictwa i struktur gramatycz-
nych, pomimo dość licznych błę-
dów, pozwala na zrozumienie jego 
wypowiedzi 

–Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające relacje partnerskie 
i przyjacielskie oraz odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciami, 
a dość duży zasób poznanego słow-
nictwa i struktur gramatycznych 
oraz nieliczne błędy pozwalają na 
zrozumienie jego wypowiedzi 

–Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające relacje partnerskie 
i przyjacielskie oraz odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciami, dość 
sprawnie stosując poznane struktu-
ry gramatyczne i bogate słownictwo 

–Uczeń opisuje dwa zdjęcia przed-
stawiające relacje partnerskie 
i przyjacielskie oraz odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciami, 
swobodnie operując poznanymi 
strukturami gramatycznymi 
i bogatym słownictwem 

Extras 

Die DACHL-Länder 

Uczeń: 
–z niewielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w dyskusji klasowej na 
temat znaczenia skrótu DACHL, 
a następnie wybiera odpowiedź na 

Uczeń: 
–w dość małym stopniu angażuje 
się w dyskusję w klasie na temat 
znaczenia skrótu DACHL, 
a następnie wybiera odpowiedź na 

Uczeń: 
–z dość dużym zaangażowaniem 
uczestniczy w dyskusji klasowej na 
temat znaczenia skrótu DACHL, 
a następnie wybiera odpowiedź na 

Uczeń: 
–z dużym zaangażowaniem uczest-
niczy w dyskusji klasowej na temat 
znaczenia skrótu DACHL, 
a następnie wybiera odpowiedź na 

Uczeń: 
–w pełni angażuje się w dyskusję 
w klasie na temat znaczenia skrótu 
DACHL, a następnie wybiera odpo-
wiedź na pytanie, co łączy te kraje 
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pytanie, co łączy te kraje 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je kraje DACHL przeczytanym tek-
stom 
–nieumiejętnie notuje, gdzie 
uczestnicy wysłuchanych dialogów 
spędzili długi weekend 
–z przedstawionych par zdjęć wy-
biera najlepszą propozycję wspól-
nego spędzenia weekendu, 
w niewielkim stopniu poprawnie 
uzasadnia swój wybór, wyjaśnia, 
dlaczego odrzuca pozostałe propo-
zycje oraz planuje, co będzie robić 
w wybranym miejscu 

pytanie, co łączy te kraje 
–z trudem przyporządkowuje kraje 
DACHL przeczytanym tekstom 
 
–z pewnymi uchybieniami notuje, 
gdzie uczestnicy wysłuchanych 
dialogów spędzili długi weekend 
–z przedstawionych par zdjęć wy-
biera najlepszą propozycję wspól-
nego spędzenia weekendu, czę-
ściowo poprawnie uzasadnia swój 
wybór, wyjaśnia, dlaczego odrzuca 
pozostałe propozycje oraz planuje, 
co będzie robić w wybranym miej-
scu 

pytanie, co łączy te kraje 
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje kraje DACHL przeczytanym 
tekstom 
–bez większych uchybień notuje, 
gdzie uczestnicy wysłuchanych 
dialogów spędzili długi weekend 
–z przedstawionych par zdjęć wy-
biera najlepszą propozycję wspól-
nego spędzenia weekendu, 
w większości poprawnie uzasadnia 
swój wybór, wyjaśnia, dlaczego 
odrzuca pozostałe propozycje oraz 
planuje, co będzie robić 
w wybranym miejscu 

pytanie, co łączy te kraje 
–bez trudu przyporządkowuje kraje 
DACHL przeczytanym tekstom 
 
–dość sprawnie notuje, gdzie 
uczestnicy wysłuchanych dialogów 
spędzili długi weekend 
–z przedstawionych par zdjęć wy-
biera najlepszą propozycję wspól-
nego spędzenia weekendu, prawie 
całkowicie poprawnie uzasadnia 
swój wybór, wyjaśnia, dlaczego 
odrzuca pozostałe propozycje oraz 
planuje, co będzie robić 
w wybranym miejscu 

 
–z wprawą przyporządkowuje kraje 
DACHL przeczytanym tekstom 
 
–sprawnie notuje, gdzie uczestnicy 
wysłuchanych dialogów spędzili 
długi weekend 
–z przedstawionych par zdjęć wy-
biera najlepszą propozycję wspól-
nego spędzenia weekendu, 
w całości prawidłowo uzasadnia 
swój wybór, wyjaśnia, dlaczego 
odrzuca pozostałe propozycje oraz 
planuje, co będzie robić 
w wybranym miejscu 

Berlin-Kalender 

Uczeń: 
–nieumiejętnie przyporządkowuje 
zdjęcia tekstom opisującym impre-
zy kulturalne w Berlinie, 
a następnie uzupełnia tabelę in-
formacjami z tekstów 
–po wysłuchaniu trzech dialogów z 
dużym trudem wskazuje, którą 
z imprez kulturalnych wybierają 
poszczególni rozmówcy, oraz przy-

Uczeń: 
–z pewnymi uchybieniami przypo-
rządkowuje zdjęcia tekstom opisu-
jącym imprezy kulturalne 
w Berlinie, a następnie uzupełnia 
tabelę informacjami z tekstów 
–po wysłuchaniu trzech dialogów z 
trudem wskazuje, którą z imprez 
kulturalnych wybierają poszczególni 
rozmówcy, oraz przyporządkowuje 

Uczeń: 
–bez większych uchybień przypo-
rządkowuje zdjęcia tekstom opisu-
jącym imprezy kulturalne 
w Berlinie, a następnie uzupełnia 
tabelę informacjami z tekstów 
–po wysłuchaniu trzech dialogów 
bez większego trudu wskazuje, 
którą z imprez kulturalnych wybie-
rają poszczególni rozmówcy, oraz 

Uczeń: 
–dość sprawnie przyporządkowuje 
zdjęcia tekstom opisującym impre-
zy kulturalne w Berlinie, 
a następnie uzupełnia tabelę in-
formacjami z tekstów 
–po wysłuchaniu trzech dialogów 
bez trudu wskazuje, którą z imprez 
kulturalnych wybierają poszczególni 
rozmówcy, oraz przyporządkowuje 

Uczeń: 
–sprawnie przyporządkowuje zdję-
cia tekstom opisującym imprezy 
kulturalne w Berlinie, a następnie 
uzupełnia tabelę informacjami 
z tekstów 
–po wysłuchaniu trzech dialogów 
z wprawą wskazuje, którą z imprez 
kulturalnych wybierają poszczególni 
rozmówcy, oraz przyporządkowuje 
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porządkowuje imprezom argumen-
ty za i przeciw 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów oraz podanego słownictwa 
w niewielkim stopniu poprawnie 
przeprowadza podobne dialogi, 
uwzględniając podane punkty zwią-
zane z wybraną imprezą kulturalną 

imprezom argumenty za i przeciw 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów oraz podanego słownictwa 
częściowo poprawnie przeprowa-
dza podobne dialogi, uwzględniając 
podane punkty związane z wybraną 
imprezą kulturalną 

przyporządkowuje imprezom ar-
gumenty za i przeciw 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów oraz podanego słownictwa 
w większości poprawnie przepro-
wadza podobne dialogi, uwzględ-
niając podane punkty związane 
z wybraną imprezą kulturalną 

imprezom argumenty za i przeciw 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów oraz podanego słownictwa 
prawie całkowicie poprawnie prze-
prowadza podobne dialogi, 
uwzględniając podane punkty zwią-
zane z wybraną imprezą kulturalną 

imprezom argumenty za i przeciw 
 
–na podstawie wysłuchanych dialo-
gów oraz podanego słownictwa 
w całości prawidłowo przeprowa-
dza podobne dialogi, uwzględniając 
podane punkty związane z wybraną 
imprezą kulturalną 

Unser Berlin 

Uczeń: 
–po wysłuchaniu piosenki Unser 
Berlin zespołu Rapucation z dużym 
trudem odpowiada na pytania do 
tekstu 
–podczas pracy grupowej 
w znikomym stopniu angażuje się 
w przetłumaczenie wybranego 
fragmentu piosenki Unser Berlin na 
język polski 
–w niewielkim stopniu poprawnie 
przyporządkowuje zdjęcia podanym 
fragmentom piosenki Unser Berlin 
–z dużym trudem śpiewa piosenkę 
Unser Berlin wraz z nagraniem 
–podczas pracy grupowej 
w niewielkim stopniu angażuje się 

Uczeń: 
–po wysłuchaniu piosenki Unser 
Berlin zespołu Rapucation z trudem 
odpowiada na pytania do tekstu 
 
–podczas pracy grupowej w dość 
małym stopniu angażuje się 
w przetłumaczenie wybranego 
fragmentu piosenki Unser Berlin na 
język polski 
–częściowo poprawnie przyporząd-
kowuje zdjęcia podanym fragmen-
tom piosenki Unser Berlin 
–z trudem śpiewa piosenkę Unser 
Berlin wraz z nagraniem 
–podczas pracy grupowej w dość 
małym stopniu angażuje się 

Uczeń: 
–po wysłuchaniu piosenki Unser 
Berlin zespołu Rapucation 
w większości bez trudu odpowiada 
na pytania do tekstu 
–podczas pracy grupowej 
w średnim stopniu angażuje się 
w przetłumaczenie wybranego 
fragmentu piosenki Unser Berlin na 
język polski 
–w większości poprawnie przypo-
rządkowuje zdjęcia podanym frag-
mentom piosenki Unser Berlin 
–bez większego trudu śpiewa pio-
senkę Unser Berlin wraz 
z nagraniem 
–podczas pracy grupowej 

Uczeń: 
–po wysłuchaniu piosenki Unser 
Berlin zespołu Rapucation bez tru-
du odpowiada na pytania do tekstu 
–podczas pracy grupowej w dużym 
stopniu angażuje się 
w przetłumaczenie wybranego 
fragmentu piosenki Unser Berlin na 
język polski 
–prawie całkowicie poprawnie 
przyporządkowuje zdjęcia podanym 
fragmentom piosenki Unser Berlin 
–bez trudu śpiewa piosenkę Unser 
Berlin wraz z nagraniem 
–podczas pracy grupowej w dużym 
stopniu angażuje się 
w poszukiwanie w Internecie in-

Uczeń: 
–po wysłuchaniu piosenki Unser 
Berlin zespołu Rapucation z wprawą 
odpowiada na pytania do tekstu 
 
–podczas pracy grupowej w pełni 
angażuje się w przetłumaczenie 
wybranego fragmentu piosenki 
Unser Berlin na język polski 
–w całości prawidłowo przyporząd-
kowuje zdjęcia podanym fragmen-
tom piosenki Unser Berlin 
–z wprawą śpiewa piosenkę Unser 
Berlin wraz z nagraniem 
–podczas pracy grupowej w pełni 
angażuje się w poszukiwanie 
w Internecie informacji na wybrany 
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w poszukiwanie w Internecie in-
formacji na wybrany temat związa-
ny z historią Berlina, a następnie 
w zaprezentowanie wyników 
w języku polskim 

w poszukiwanie w Internecie in-
formacji na wybrany temat związa-
ny z historią Berlina, a następnie 
w zaprezentowanie wyników 
w języku polskim 

w średnim stopniu angażuje się 
w poszukiwanie w Internecie in-
formacji na wybrany temat związa-
ny z historią Berlina, a następnie 
w zaprezentowanie wyników 
w języku polskim 

formacji na wybrany temat związa-
ny z historią Berlina, a następnie 
w zaprezentowanie wyników 
w języku polskim 

temat związany z historią Berlina, 
a następnie w zaprezentowanie 
wyników w języku polskim 

Wo bist du, Traumfrau? 

Uczeń: 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą z dużym trudem tłumaczy na 
język polski zamieszczone zdania, 
a następnie słucha w Internecie 
piosenki Traum w wykonaniu Cro 
i wskazuje odpowiedź na pytanie, 
co jest jej tematem 
–po przeczytaniu tekstu piosenki 
Traum bierze udział w dyskusji 
klasowej na temat uczuć opisanych 
w piosence, jednak niewielka zna-
jomość słownictwa i struktur gra-
matycznych oraz bardzo liczne 
błędy znacznie ograniczają zrozu-
mienie jego wypowiedzi 
–nieudolnie łączy wyrazy potoczne 
Baby, rumkommen, Girls, Man!oraz 
pennen z ich neutralnymi odpo-

Uczeń: 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą z pewnym trudem tłumaczy 
na język polski zamieszczone zda-
nia, a następnie słucha w Internecie 
piosenki Traum w wykonaniu Cro 
i wskazuje odpowiedź na pytanie, 
co jest jej tematem 
–po przeczytaniu tekstu piosenki 
Traum bierze udział w dyskusji 
klasowej na temat uczuć opisanych 
w piosence, a wystarczający zasób 
słownictwa i struktur gramatycz-
nych, pomimo dość licznych błę-
dów, pozwala na zrozumienie jego 
wypowiedzi 
–dość nieumiejętnie łączy wyrazy 
potoczne Baby, rumkommen, Girls, 
Man! oraz pennen z ich neutralnymi 

Uczeń: 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą bez większego trudu tłuma-
czy na język polski zamieszczone 
zdania, a następnie słucha 
w Internecie piosenki Traum 
w wykonaniu Cro i wskazuje odpo-
wiedź na pytanie, co jest jej tema-
tem 
–po przeczytaniu tekstu piosenki 
Traum bierze udział w dyskusji 
klasowej na temat uczuć opisanych 
w piosence, zaś dość duży zasób 
słownictwa i struktur gramatycz-
nych oraz nieliczne błędy pozwalają 
na zrozumienie jego wypowiedzi 
 
–dość umiejętnie łączy wyrazy po-
toczne Baby, rumkommen, Girls, 

Uczeń: 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą bez trudu tłumaczy na język 
polski zamieszczone zdania, 
a następnie słucha w Internecie 
piosenki Traum w wykonaniu Cro 
i wskazuje odpowiedź na pytanie, 
co jest jej tematem 
–po przeczytaniu tekstu piosenki 
Traum bierze udział w dyskusji 
klasowej na temat uczuć opisanych 
w piosence, w swojej wypowiedzi 
stosuje różnorodne struktury gra-
matyczne i bogate słownictwo 
 
 
–umiejętnie łączy wyrazy potoczne 
Baby, rumkommen, Girls, Man!oraz 
pennen z ich neutralnymi odpo-

Uczeń: 
–pracując w parze z koleżanką / 
kolegą z wprawą tłumaczy na język 
polski zamieszczone zdania, 
a następnie słucha w Internecie 
piosenki Traum w wykonaniu Cro 
i wskazuje odpowiedź na pytanie, 
co jest jej tematem 
–po przeczytaniu tekstu piosenki 
Traum bierze udział w dyskusji 
klasowej na temat uczuć opisanych 
w piosence, w swojej wypowiedzi 
swobodnie operuje różnorodnymi 
strukturami gramatycznymi 
i bogatym słownictwem 
 
–sprawnie łączy wyrazy potoczne 
Baby, rumkommen, Girls, Man!oraz 
pennen z ich neutralnymi odpo-
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wiednikami 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je fragmentom tekstu piosenki 
Traum pasujące przekłady w języku 
polskim 
–prawie nie angażuje się w pracę 
grupową polegającą na przełożeniu 
na język polski jednego 
z nieprzetłumaczonych fragmentów 
tekstu piosenki Traum oraz zapre-
zentowaniu swojego przekładu 
klasie 
 
–słucha piosenki jeszcze raz i z 
dużym trudem wykonuje ją równo-
cześnie z nagraniem 
–wybiera zdjęcie, które najlepiej 
ilustruje piosenkę Traum, bardzo 
krótko uzasadnia swój wybór oraz 
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozo-
stałe zdjęcia 

odpowiednikami 
–z pewnym trudem przyporządko-
wuje fragmentom tekstu piosenki 
Traum pasujące przekłady w języku 
polskim 
–z niewielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na przełożeniu na język 
polski jednego 
z nieprzetłumaczonych fragmentów 
tekstu piosenki Traum oraz zapre-
zentowaniu swojego przekładu 
klasie 
–słucha piosenki jeszcze raz i z 
pewnym trudem wykonuje ją rów-
nocześnie z nagraniem 
–wybiera zdjęcie, które najlepiej 
ilustruje piosenkę Traum, krótko 
uzasadnia swój wybór oraz wyja-
śnia, dlaczego odrzuca pozostałe 
zdjęcia 

Man! oraz pennen z ich neutralnymi 
odpowiednikami 
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje fragmentom tekstu piosen-
ki Traum pasujące przekłady 
w języku polskim 
–z dość dużym zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na przełożeniu na język 
polski jednego 
z nieprzetłumaczonych fragmentów 
tekstu piosenki Traum oraz zapre-
zentowaniu swojego przekładu 
klasie 
–słucha piosenki jeszcze raz i bez 
większego trudu wykonuje ją rów-
nocześnie z nagraniem 
–wybiera zdjęcie, które najlepiej 
ilustruje piosenkę Traum, dość 
krótko uzasadnia swój wybór oraz 
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozo-
stałe zdjęcia 

wiednikami 
–bez trudu przyporządkowuje 
fragmentom tekstu piosenki Traum 
pasujące przekłady w języku pol-
skim 
 
–z dużym zaangażowaniem uczest-
niczy w pracy grupowej polegającej 
na przełożeniu na język polski jed-
nego z nieprzetłumaczonych frag-
mentów tekstu piosenki Traum oraz 
zaprezentowaniu swojego przekła-
du klasie 
–słucha piosenki jeszcze raz i bez 
trudu wykonuje ją równocześnie 
z nagraniem 
–wybiera zdjęcie, które najlepiej 
ilustruje piosenkę Traum, dość 
obszernie uzasadnia swój wybór 
oraz wyjaśnia, dlaczego odrzuca 
pozostałe zdjęcia 

wiednikami 
–z wprawą przyporządkowuje 
fragmentom tekstu piosenki Traum 
pasujące przekłady w języku pol-
skim 
 
–z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczy w pracy grupowej pole-
gającej na przełożeniu na język 
polski jednego 
z nieprzetłumaczonych fragmentów 
tekstu piosenki Traum oraz zapre-
zentowaniu swojego przekładu 
klasie 
–słucha piosenki jeszcze raz 
i sprawnie wykonuje ją równocze-
śnie z nagraniem 
–wybiera zdjęcie, które najlepiej 
ilustruje piosenkę Traum, wyczer-
pująco uzasadnia swój wybór oraz 
wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozo-
stałe zdjęcia 

Gute Reise! 

–po obejrzeniu zdjęć dań świątecz-
nych nieudolnie uczestniczy 
w dyskusji klasowej na temat po-

–po obejrzeniu zdjęć dań świątecz-
nych dość nieumiejętnie uczestni-
czy w dyskusji klasowej na temat 

–po obejrzeniu zdjęć dań świątecz-
nych dość umiejętnie uczestniczy 
w dyskusji klasowej na temat po-

–po obejrzeniu zdjęć dań świątecz-
nych umiejętnie uczestniczy 
w dyskusji klasowej na temat po-

–po obejrzeniu zdjęć dań świątecz-
nych z wprawą uczestniczy 
w dyskusji klasowej na temat po-
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traw bożonarodzeniowych, obcho-
dzenia pierwszego i drugiego dnia 
świąt, ulubionych świątecznych 
dań, świętowania w domu / restau-
racji oraz samodzielnego przygoto-
wywania świątecznych potraw 
 
–po wysłuchaniu dialogu wskazuje 
nieliczne potrawy, które babcia 
Emmy podaje w Boże Narodzenie, 
a następnie, w znikomym stopniu 
poprawnie, notuje w zeszycie od-
powiedzi na pytania do dialogu 
–z dużym trudem przyporządkowu-
je właściwym tekstom wyrazy Fon-
due Chinoise, Raclette, Raclettegrill 
–ze znikomym zaangażowaniem 
wyszukuje w Internecie filmy o tym, 
jak przyrządzić raclette oraz dysku-
tuje (po polsku) na temat składni-
ków potrzebnych do przyrządzenia 
raclette, zalet tej potrawy, udziela 
odpowiedzi na pytanie, czy podoba 
mu się ta potrawa i kiedy oraz z kim 
chciałby ją zjeść 
–prawie nie uczestniczy w pracy 
grupowej polegającej na zaplano-
waniu niespodzianki dla przyjaciół 

potraw bożonarodzeniowych, ob-
chodzenia pierwszego i drugiego 
dnia świąt, ulubionych świątecz-
nych dań, świętowania w domu / 
restauracji oraz samodzielnego 
przygotowywania świątecznych 
potraw 
–po wysłuchaniu dialogu wskazuje 
niektóre potrawy, które babcia 
Emmy podaje w Boże Narodzenie, 
a następnie, częściowo poprawnie, 
notuje w zeszycie odpowiedzi na 
pytania do dialogu 
–z pewnym trudem przyporządko-
wuje właściwym tekstom wyrazy 
Fondue Chinoise, Raclette, 
Raclettegrill 
–z niewielkim zaangażowaniem 
wyszukuje w Internecie filmy o tym, 
jak przyrządzić raclette oraz dysku-
tuje (po polsku) na temat składni-
ków potrzebnych do przyrządzenia 
raclette, zalet tej potrawy, udziela 
odpowiedzi na pytanie, czy podoba 
mu się ta potrawa i kiedy oraz z kim 
chciałby ją zjeść 
–wnosi niewielki wkład pracy 
w zadanie polegające na zaplano-

traw bożonarodzeniowych, obcho-
dzenia pierwszego i drugiego dnia 
świąt, ulubionych świątecznych 
dań, świętowania w domu / restau-
racji oraz samodzielnego przygoto-
wywania świątecznych potraw 
–po wysłuchaniu dialogu wskazuje 
większość potraw, które babcia 
Emmy podaje w Boże Narodzenie, 
a następnie, w większości popraw-
nie, notuje w zeszycie odpowiedzi 
na pytania do dialogu 
–bez większego trudu przyporząd-
kowuje właściwym tekstom wyrazy 
Fondue Chinoise, Raclette, 
Raclettegrill 
–z dość dużym zaangażowaniem 
wyszukuje w Internecie filmy o tym, 
jak przyrządzić raclette oraz dysku-
tuje (po polsku) na temat składni-
ków potrzebnych do przyrządzenia 
raclette, zalet tej potrawy, udziela 
odpowiedzi na pytanie, czy podoba 
mu się ta potrawa i kiedy oraz z kim 
chciałby ją zjeść 
–wnosi dość duży wkład pracy 
w zadanie polegające na zaplano-
waniu w grupie niespodzianki dla 

traw bożonarodzeniowych, obcho-
dzenia pierwszego i drugiego dnia 
świąt, ulubionych świątecznych 
dań, świętowania w domu / restau-
racji oraz samodzielnego przygoto-
wywania świątecznych potraw 
 
–po wysłuchaniu dialogu wskazuje 
prawie wszystkie potrawy, które 
babcia Emmy podaje w Boże Naro-
dzenie, a następnie, prawie całko-
wicie poprawnie, notuje w zeszycie 
odpowiedzi na pytania do dialogu 
–bez trudu przyporządkowuje wła-
ściwym tekstom wyrazy Fondue 
Chinoise, Raclette, Raclettegrill 
 
–z dużym zaangażowaniem wyszu-
kuje w Internecie filmy o tym, jak 
przyrządzić raclette oraz dyskutuje 
(po polsku) na temat składników 
potrzebnych do przyrządzenia rac-
lette, zalet tej potrawy, udziela 
odpowiedzi na pytanie, czy podoba 
mu się ta potrawa i kiedy oraz z kim 
chciałby ją zjeść 
–wnosi duży wkład pracy w zadanie 
polegające na zaplanowaniu 

traw bożonarodzeniowych, obcho-
dzenia pierwszego i drugiego dnia 
świąt, ulubionych świątecznych 
dań, świętowania w domu / restau-
racji oraz samodzielnego przygoto-
wywania świątecznych potraw 
 
–po wysłuchaniu dialogu wskazuje 
wszystkie potrawy, które babcia 
Emmy podaje w Boże Narodzenie, 
a następnie, w całości prawidłowo, 
notuje w zeszycie odpowiedzi na 
pytania do dialogu 
–sprawnie przyporządkowuje wła-
ściwym tekstom wyrazy Fondue 
Chinoise, Raclette, Raclettegrill 
 
–z pełnym zaangażowaniem wyszu-
kuje w Internecie filmy o tym, jak 
przyrządzić raclette oraz dyskutuje 
(po polsku) na temat składników 
potrzebnych do przyrządzenia rac-
lette, zalet tej potrawy, udziela 
odpowiedzi na pytanie, czy podoba 
mu się ta potrawa i kiedy oraz z kim 
chciałby ją zjeść 
–wnosi bardzo duży wkład pracy 
w zadanie polegające na zaplano-
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ze Szwajcarii i przygotowaniu pol-
skiej potrawy bożonarodzeniowej, 
wyborze dania i sporządzeniu listy 
zakupów 

waniu w grupie niespodzianki dla 
przyjaciół ze Szwajcarii 
i przygotowaniu polskiej potrawy 
bożonarodzeniowej, wyborze dania 
i sporządzeniu listy zakupów 

przyjaciół ze Szwajcarii 
i przygotowaniu polskiej potrawy 
bożonarodzeniowej, wyborze dania 
i sporządzeniu listy zakupów 

w grupie niespodzianki dla przyja-
ciół ze Szwajcarii i przygotowaniu 
polskiej potrawy bożonarodzenio-
wej, wyborze dania i sporządzeniu 
listy zakupów 

waniu w grupie niespodzianki dla 
przyjaciół ze Szwajcarii 
i przygotowaniu polskiej potrawy 
bożonarodzeniowej, wyborze dania 
i sporządzeniu listy zakupów 

Monikas Blog 

Uczeń nieumiejętnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem Polki studiu-
jącej w Niemczech 

Uczeń z pewnymi uchybieniami 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem Polki studiującej w Niemczech 

Uczeń bez większych uchybień 
rozwiązuje zadania związane 
z prowadzonym po niemiecku blo-
giem Polki studiującej w Niemczech 

Uczeń dość sprawnie rozwiązuje 
zadania związane z prowadzonym 
po niemiecku blogiem Polki studiu-
jącej w Niemczech 

Uczeń sprawnie rozwiązuje zadania 
związane z prowadzonym po nie-
miecku blogiem Polki studiującej 
w Niemczech 

Quiz 

Uczeń w znikomym stopniu po-
prawnie rozwiązuje zadania oraz 
udziela odpowiedzi na pytania 
quizowe 

Uczeń w dużej mierze poprawnie 
rozwiązuje zadania oraz udziela 
odpowiedzi na pytania quizowe 

Uczeń w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania oraz udziela 
odpowiedzi na pytania quizowe 

Uczeń prawie całkowicie poprawnie 
rozwiązuje zadania oraz udziela 
odpowiedzi na pytania quizowe 

Uczeń w całości prawidłowo roz-
wiązuje zadania oraz udziela odpo-
wiedzi na pytania quizowe 

Sprachtraining 

Uczeń z trudem rozwiązuje wybra-
ne ćwiczenia zamieszczone w części 
treningowej 

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedy-
nie część ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej 

Uczeń prawidłowo rozwiązuje 
większość ćwiczeń zamieszczonych 
w części treningowej 

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie 
wszystkie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej 

Uczeń sprawnie rozwiązuje wszyst-
kie ćwiczenia zamieszczone 
w części treningowej 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów na ocenę dopuszczającą, a jego braki w wiadomościach (środki językowe, fonetyka, ortografia) i 
umiejętnościach (umiejętności receptywne oraz produktywne) uniemożliwiają mu naukę na kolejnym etapie nauczania. 

 


