JĘZYK NIEMIECKI klasa III po gimnazjum
Wymagania na poszczególne oceny na podstawie podręcznika „Komplett 3”

Ocena:
Rozdział

1.
Przyjaciele,
plany na
przyszłość.

dostateczny

dopuszczający
Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu
uniemożliwiający realizację
poleceń bez pomocy nauczyciela.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

W niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury leksykalnogramatyczne. Popełnia liczne
błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne.

Należy uwzględnić w związku z powyższym:



odmiana czasownika wissen
czas przyszły Futur I

dobry
Uczeń zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim stopniu
pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.
W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

bardzo dobry

celujący

Uczeń zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń dysponuje szerokim zasobem
słownictwa.
Zawsze poprawnie używa
słownictwa o charakterze
złożonym/abstrakcyjnym.

Poprawnie stosuje poznane
struktury gramatyczne.

Bezbłędnie stosuje struktury proste i
złożone













zdanie dopełnieniowe ze spójnikiem dass
odmiana słaba rzeczownika
zaimek pytający was für (ein)
odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku
rekcja czasownika
zdanie względne
opowiadanie o minionych wydarzeniach
opis planów na przyszłość
zawody i związane z nimi czynności
części ciała
opis wyglądu

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na rozumienie tekstów
pisanych.
Z pomocą nauczyciela wykazuje
się w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania
niesamodzielnie.

W interakcji posługuje się tylko
odtworzonymi z pamięci
schematami pytań i wypowiedzi
dotyczącymi jego osoby. Reaguje
i tworzy proste, krótkie pytania
zapamiętane lub wyćwiczone
drylami językowymi.

Rozumie słownictwo o wysokim
stopniu pospolitości,
internacjonalizmy, wybrane
zdania. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.

Opowiada o wydarzeniach
przeszłych

Informuje o swoich planach
na przyszłość

Określa zalety i wady
wybranych zawodów

Opisuje wygląd,
zachowanie i charakter
człowieka





Pyta o opinię na temat
pracy, zawodu i wyraża ją
Wyraża opinię na temat
stylu ubierania się
Wyraża niektóre emocje

Rozumie większość tekstów i
komunikatów słownych na
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.
Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym sprawną
komunikację: przedstawia w
innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje,
porządkuje, broni poglądów.

Rozumie szczegółowo teksty i
komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów.
Poprawnie rozwiązuje zadania
na rozumienie tekstów
pisanych i rozumienie ze
słuchu: r/f, dobieranie, ww.

Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Sprawnie komunikuje się
(popełnia błędy niezakłócające
komunikacji) w zakresie
omawianych tematów, jeśli
dotyczą one sytuacji typowych,
podobnych do przerobionych w
ramach zajęć lekcyjnych.













Szczegółowo powiada o
wydarzeniach przeszłych
Informuje o swoich
planach na przyszłość i
planach na przyszłość
innych osób
Określa zalety i wady
różnych zawodów
Szczegółowo opisuje
wygląd, zachowanie i
charakter człowieka
Pyta o opinię na temat
pracy, zawodu i wyraża ją
w różnorodny sposób
Wyraża w różny sposób
opinię na temat stylu
ubierania się
Wyraża emocje, np.
radość, żal itd.

Rozumie teksty i komunikaty
słowne w zakresie omawianych
tematów.

W naturalny sposób formułuje
komunikatywną i bezbłędna
wypowiedź w zakresie omawianych
tematów.
Omawia tematy proste i złożone.

W naturalny sposób reaguje ustnie i
pisemnie w zakresie omawianych
tematów

dni w
życiu,
zakupy.

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu
uniemożliwiający realizację
poleceń bez pomocy nauczyciela.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

W niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury leksykalnogramatyczne. Popełnia liczne
błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne.

Uczeń zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim stopniu
pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.
W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz zwroty.

Dysponuje szerokim zasobem
słownictwa.
Zawsze poprawnie używa
słownictwa o charakterze
złożonym/abstrakcyjnym.

Poprawnie stosuje poznane
struktury gramatyczne.

Bezbłędnie stosuje struktury proste i
złożone

Rozumie szczegółowo teksty i
komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów.
Poprawnie rozwiązuje zadania
na rozumienie tekstów
pisanych i rozumienie ze
słuchu: r/f, dobieranie, ww.

Szczegółowo opowiada o
wypadku na drodze.

Opisuje wygląd człowieka
uwzględniając stopień
najwyższy przymiotnika w
funkcji przydawki.

Szczegółowo opowiada o
przygotowaniach do

Rozumie teksty i komunikaty

Należy uwzględnić w związku z powyższym:
pytania zależne

czasowniki einsteigen, aussteigen, umsteigen

przyimki In, aus, an

odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, zaimku dzierżawczym, przeczeniu kein i bez rodzajnika

pytania Welch-, Was für (ein)


stopień najwyższy przymiotnika w funkcji orzecznika i przydawki
rekcja czasownika i przymiotnika

przysłówki zaimkowe

opisywanie wypadku

opisywanie wyglądu

części garderoby

szczególne wydarzenia w życiu człowieka

przygotowanie do wyjazdu i jego przebieg

lokale gastronomiczne

reklama i kampania reklamowa

reklamacja zakupionego towaru

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na rozumienie tekstów
pisanych.
Z pomocą nauczyciela wykazuje
się w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania
niesamodzielnie.

Rozumie słownictwo o wysokim
stopniu pospolitości,
internacjonalizmy, wybrane
zdania. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.






Opowiada o wypadku na
drodze.
Opisuje wygląd człowieka.
Opowiada o
przygotowaniach do
podróży.
Omawia przebieg wyjazdu.

Rozumie większość tekstów i
komunikatów słownych na
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.
Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym sprawną

słowne w zakresie omawianych
tematów.

W naturalny sposób formułuje
komunikatywną i bezbłędna
wypowiedź w zakresie omawianych
tematów.



W interakcji posługuje się tylko
odtworzonymi z pamięci
schematami pytań i wypowiedzi
dotyczącymi jego osoby. Reaguje
i tworzy proste, krótkie pytania
zapamiętane lub wyćwiczone
drylami językowymi.







Opowiada o roli reklamy.

Uczestniczy w rozmowie na
temat wypadku
Reklamuje zakupiony towar
Udziela kilku porad
dotyczących wyglądu
Odpowiada na pytanie dot.
o minionego dnia
Pyta o pozwolenie.

komunikację: przedstawia w
innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje,
porządkuje, broni poglądów.
Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Sprawnie komunikuje się
(popełnia błędy niezakłócające
komunikacji) w zakresie
omawianych tematów, jeśli
dotyczą one sytuacji typowych,
podobnych do przerobionych w
ramach zajęć lekcyjnych.













3.
Wspom-

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu
uniemożliwiający realizację
poleceń bez pomocy nauczyciela.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

W niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury leksykalnogramatyczne. Popełnia liczne
błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne.

nienia

Uczeń zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim stopniu
pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.
W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

Należy uwzględnić w związku z powyższym:
czas przeszły Präteritum

czas zaprzeszły Plusquamperfekt

zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als, wenn, nachdem, seidem, während, bis, bevor

zdania przyzwalające ze spójnikiem obwohl

przyimki wymagające użycia dopełniacza während, wegen, trotz

zdania ze spójnikiem trotzdem

czasownik lassen

czas wydarzeń

relacjonowanie wydarzeń

określanie kolejności wydarzeń


podróży.
Opowiada o uczuciach.
Planuje kampanię
reklamową.

Omawia tematy proste i złożone.

Rozmawia na temat
wypadku, którego był sam
świadkiem lub o wypadku,
o którym słyszał
Formułuje pisemną
reklamację zakupionego
towaru
Wypowiada się na temat
możliwości noclegowych
Formułuje porady dot.
stylizacji
Opowiada o ważnych
minionych wydarzeniach
Negocjuje możliwość
wyjazdu z przyjaciółmi.

W naturalny sposób reaguje ustnie i
pisemnie w zakresie omawianych
tematów

Uczeń zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz zwroty.

Dysponuje szerokim zasobem
słownictwa.
Zawsze poprawnie używa
słownictwa o charakterze
złożonym/abstrakcyjnym.

Poprawnie stosuje poznane
struktury gramatyczne.

Bezbłędnie stosuje struktury proste i
złożone







opisywanie relacji w rodzinie
konflikty z rodzicami
popularne urządzenia i sprzęty domowe
informowanie o awarii i obsłudze urządzenia
wyrażanie emocji.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na rozumienie tekstów
pisanych.
Z pomocą nauczyciela wykazuje
się w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania
niesamodzielnie.

W interakcji posługuje się tylko
odtworzonymi z pamięci
schematami pytań i wypowiedzi
dotyczącymi jego osoby. Reaguje
i tworzy proste, krótkie pytania
zapamiętane lub wyćwiczone
drylami językowymi.

4. Porady,
poszukiwa

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu

Rozumie słownictwo o wysokim
stopniu pospolitości,
internacjonalizmy, wybrane
zdania. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.

Relacjonuje wydarzenia z
przeszłości

Określa czas wydarzeń

Krótko opisuje przeżycia
swoje i innych osób

Krótko opisuje relacje w
rodzinie.




Wyraża zachwyt/radość
Reaguje na pytania dot.
wydarzeń z przeszłości.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o

Rozumie większość tekstów i
komunikatów słownych na
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.
Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym sprawną
komunikację: przedstawia w
innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje,
porządkuje, broni poglądów.

Rozumie szczegółowo teksty i
komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów.
Poprawnie rozwiązuje zadania
na rozumienie tekstów
pisanych i rozumienie ze
słuchu: r/f, dobieranie, ww.

Szczegółowo opowiada o
wydarzeniach z przeszłości

Szczegółowo opisuje
przeżycia swoje i innych
osób.

Szczegółowo opowiada o
relacjach w rodzinie

Określa relacje czasowe
wydarzeń w
teraźniejszości i
przeszłości

Wyraża czynności
powtarzające się

Pisze życiorys

Opowiada o historii Muru
berlińskiego.

Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Sprawnie komunikuje się
(popełnia błędy niezakłócające
komunikacji) w zakresie
omawianych tematów, jeśli
dotyczą one sytuacji typowych,
podobnych do przerobionych w
ramach zajęć lekcyjnych.
Uczeń zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków






W różnorodny sposób
wyraża emocje
Zadaje pytania dot.
wydarzeń z przeszłości i
odpowiada szczegółowo na
pytania dot. wydarzeń z
przeszłości stosując
różnorodne zdania
czasowe
Formułuje pytania dot.
Historii Muru Berlińskiego.

Uczeń zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz zwroty.

Rozumie teksty i komunikaty
słowne w zakresie omawianych
tematów.

W naturalny sposób formułuje
komunikatywną i bezbłędna
wypowiedź w zakresie omawianych
tematów.
Omawia tematy proste i złożone.

W naturalny sposób reaguje ustnie i
pisemnie w zakresie omawianych
tematów

Dysponuje szerokim zasobem
słownictwa.
Zawsze poprawnie używa

nie pracy.

uniemożliwiający realizację
poleceń bez pomocy nauczyciela.

wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

W niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury leksykalnogramatyczne. Popełnia liczne
błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne.

językowych o wysokim stopniu
pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.
W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

słownictwa o charakterze
złożonym/abstrakcyjnym.
Poprawnie stosuje poznane
struktury gramatyczne.

Bezbłędnie stosuje struktury proste i
złożone

Rozumie szczegółowo teksty i
komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów.
Poprawnie rozwiązuje zadania
na rozumienie tekstów
pisanych i rozumienie ze
słuchu: r/f, dobieranie, ww.

Szczegółowo opisuje
przyczyny odbywania
praktyki przez różne osoby
w różnych miejscach

Mówi o swoich planach
zawodowych

Informuje o różnych
rodzajach pracy
dorywczej.

Szeroko omawia zalety i
wady wykonywania
różnych zawodów

Rozumie teksty i komunikaty

Należy uwzględnić w związku z powyższym:
przysłówki zaimkowe

zdanie celowe

tryb przypuszczający Konjunktiv II

konstrukcje bezokolicznikowe z anstatt… zu i ohne…zu

spójnik dwuczłonowy zwar… aber

zainteresowania

przyszłość zawodowa

zawody i związane z nimi czynności

opowiadanie o sposobach osiągania celu

wyrażanie przypuszczenia

udzielanie rad

zalety i wady ofert pracy

rodzaje pracy dorywczej.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na rozumienie tekstów
pisanych.
Z pomocą nauczyciela wykazuje
się w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania
niesamodzielnie.

Rozumie słownictwo o wysokim
stopniu pospolitości,
internacjonalizmy, wybrane
zdania. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.

Podaje cel podjęcia
praktyki

Mówi o swoim
wymarzonym zawodzie

Podaje rodzaje pracy
dorywczej

Nazywa zawody oraz ich
niektóre zalety i wady

Rozumie większość tekstów i
komunikatów słownych na
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
rozumienie tekstów pisanych i
rozumienie ze słuchu.
Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym sprawną
komunikację: przedstawia w
innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje,
porządkuje, broni poglądów.

słowne w zakresie omawianych
tematów.

W naturalny sposób formułuje
komunikatywną i bezbłędna
wypowiedź w zakresie omawianych
tematów.
Omawia tematy proste i złożone.

W interakcji posługuje się tylko
odtworzonymi z pamięci
schematami pytań i wypowiedzi
dotyczącymi jego osoby. Reaguje
i tworzy proste, krótkie pytania
zapamiętane lub wyćwiczone
drylami językowymi.






Pyta o zainteresowania
Informuje o swoich
zainteresowaniach
Pyta o radę dot. wyboru
zawodu
Udziela rady dot. wyboru
zawodu

Wykazuje się umiejętnościami
wyższymi od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale
niższymi niż są oczekiwane na
ocenę bardzo dobrą.
Sprawnie komunikuje się
(popełnia błędy niezakłócające
komunikacji) w zakresie
omawianych tematów, jeśli
dotyczą one sytuacji typowych,
podobnych do przerobionych w
ramach zajęć lekcyjnych.






Pyta różnymi sposobami o
zainteresowania
Szczegółowo informuje o
swoich zainteresowaniach
i zainteresowaniach innych
osób
Udziela rad dot. wyboru
zawodu, wykorzystując
urozmaicone środki
językowe.

W naturalny sposób reaguje ustnie i
pisemnie w zakresie omawianych
tematów

