
Przedmiotowy System Oceniania
Język mniejszości narodowej – niemiecki

 klasy 4-6, ZSP Pławniowice

Nauczyciel języka systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku ich osiągnięcia 
edukacyjne w formie ocen w skali od 1-6, ponadto odnotowuje informację w postaci plusa, gwiazdki lub 
minusa w zeszytach i ćwiczeniach, a także w formie komentarza ustnego.

1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, zeszyt słówek 
i wyposażony piórnik.

2. Aktywność podczas lekcji może być nagrodzona plusem, gwiazdką lub oceną (5 plusów na piątkę, 
5 gwiazdek na szóstkę, 5 minusów – jedynka za złe zachowanie na zajęciach).   

3. Zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach podlegają ocenie (5 plusów na piątkę, 5 gwiazdek  na 
szóstkę, 5 minusów za brak zadania - jedynka).   

4. Każdy moduł tematyczny kończymy testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Uczeń może poprawić oceny w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. 
6. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania testu w uzgodnionym z nauczycielem terminie. 
7. Ocena semestralna i końcowa jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności ucznia, aktywności        i 

zaangażowania w pracę na lekcjach. Wynika ona z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w 
toku zajęć edukacyjnych, lecz nie jest średnią arytmetyczną tychże ocen. 

8. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na 
podwyższenie oceny końcowej.

9. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną, dzięki 
czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat
 przebiegu swojego procesu uczenia się.

10. Uczeń ma możliwość samodzielnej ewaluacji własnych postępów w nauce poprzez regularne 
wypełnianie testów i zadań przeznaczonych do samooceny, jak również poprzez inne formy 
samooceny wprowadzone przez nauczyciela. 

11. W ocenie różnorodnej pracy projektowej (projekty językowe i realioznawcze, klasowe 
i międzyklasowe konkursy recytatorskie, projekty internetowe i inne) pod uwagę brane jest 
w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.

12. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach
i zabawach językowych podlega ocenie jako umiejętność wchodząca w skład kompetencji 
kluczowych, kształtuje bowiem kompetencje społeczne ucznia.

Uczeń na zajęciach oceniany jest za:

• Przygotowanie do lekcji ( zadania domowe, zeszyt przedmiotowy  zeszyt do słówek 
• Aktywność w czasie zajęć 
• Prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela
• Współpracę w grupie 
• Znajomość słownictwa zawartego w podręczniku
• Umiejetność zastosowania poznanych reguł gramatycznych
• Sprawdziany ustne i pisemne
• Rozumienie tekstu słuchanego
• Umiejętność głośnego czytania (technika) oraz czytania ze zrozumieniem
• Umiejętność posługiwania się prostymi zdaniami w typowych sytuacjach
• Znajomość elementów kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych oraz mniejszości 

niemieckiej
• Dodatkowe zadania podjęte dobrowolnie



Kryteria ocen w klasach IV-VI

CELUJĄCY - 6
Uczeń doskonale posługuje się zdobytymi umiejętnościami językowymi. Wykonuje zadania, w których 
wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danej klasy. 
Cechuje go wysoka aktywność poznawcza. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 95% do 100 %   + zadanie dodatkowe  

BARDZO DOBRY - 5
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. 
Wykazuje się dużą samodzielnością. Potrafi bez pomocy nauczyciela wykonywać typowe zadania. Jest 
zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. Właściwie reaguje na polecenia 
nauczyciela i potrafi samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna i poprawnie stosuje poznane 
słownictwo, z łatwością rozumie treści wysłuchanych nagrań, starannie wykonuje projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 85% do 100%.

DOBRY - 4
Uczeń dobrze posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. 
Robi postępy. Umie samodzielnie pracować z podręcznikiem, popełnia nieliczne błędy, które po 
wskazaniu przez nauczyciela potrafi samodzielnie poprawić. Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć, 
w których aktywnie uczestniczy. Najczęściej właściwie reaguje na polecenia nauczyciela  i potrafi 
samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje poznane słownictwo, rozumie 
większość wysłuchanych nagrań, starannie wykonuje projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 70% do 85%.

DOSTATECZNY - 3
Uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości językowe na danym poziomie nauczania. 
Robi małe postępy. Wykonuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie zawsze 
poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela. Często jest nieprzygotowany do zajęć, podczas których 
stara się jednak aktywnie uczestniczyć. Ma duże braki w znajomości słownictwa, ma duże problemy 
z samodzielnym rozumieniem wysłuchiwanych tekstów, niedbale wykonuje projekty.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 50% do69%.

DOPUSZCZAJĄCY - 2
Uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności językowe na danym poziomie 
nauczania. Robi minimalne postępy. Nie rozumie większości poleceń nauczyciela. Do zajęć jest 
najczęściej nieprzygotowany i nie bierze w nich aktywnego udziału. Ma bardzo duże braki w znajomości 
słownictwa, ma poważne problemy z samodzielnym rozumieniem tekstów, niedbale wykonuje projekty. 
Często nie przejawia ochoty do przyswajania wiadomości.

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych uzyskuje od 25% do 49%.

NIEDOSTATECZNY - 1
Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności językowych na danym poziomie 
nauczania. Nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 
Nie robi żadnych postępów. Wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu 
kontynuację kształcenia.

Ze sprawdzianów pisemnych i ustnych uzyskuje mniej niż 25%.



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6
 język mniejszości narodowej – niemiecki

W trakcie II etapu edukacyjnego realizowany jest program nauczania języka niemieckiego  jako 
języka mniejszości narodowej „Deutsch ist trendy”, G.Burczek, G. Pampuch, 2012, 

zmodyfikowany w 2017 r. z uwzględnieniem nowej podstawy proramowej w klasie IV. 
Cele edukacji mniejszości są realizowane na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, a także 

podczas imprez środowiskowych organizowanych przez szkołę we współpracy z kołem DFK.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:
1) zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości
narodowej lub etnicznej;
2) zna i rozumie podstawy kultury narodowej lub etnicznej (bohaterowie, wydarzenia, symbole, 
legendy);
3) zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce;
4) rozpoznaje najważniejsze tematy i motywy charakterystyczne dla literatury narodowej, 
wyszukuje na ten temat informacje w internecie.

II. Kształcenie językowe
1. Gramatyka. Uczeń:
1) odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik);
2) rozpoznaje spójnik;
3) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania złożone.
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;
2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego;
3) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;
4) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;
5) rozróżnia synonimy, antonimy;
6) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów.
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:
1) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;
2) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała);
3) zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów;
4) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
5) stosuje zasady etykiety językowej.

„Zadaniem szkoły w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest 
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia przez wzmacnianie poczucia 

jego tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej lub narodowej. Nauczanie języka mniejszości 
narodowej lub etnicznej powinno być wspierane przez uczenie zwyczajów, obyczajów oraz 

właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, lokalnym i szkolnym. Rolą nauczyciela jest 
uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna, stanowią 

wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma  wobec tych wspólnot obowiązki. 
Ponadto nieodłącznym elementem pracy jest też kształtowanie szacunku do swego języka ojczystego. 

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej - Rozp. MEN z dnia 14.02.2017)



4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń:
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. ocena bohaterów, emocje);
2) określa temat i główną myśl tekstu;
3) rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz;
4) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne w tym artykuł, wywiad, 
recenzję.
5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym;
2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku 
wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika.

III. Kształcenie literackie i kulturowe
1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń:
1) określa problematykę utworu;
2) rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej;
3) rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie;
4) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego;
5) rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, metaforę i określa ich funkcje;
6) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach, również w sieci internetowej;
7) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej.

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) rozumie, czym jest adaptacja dzieła (np. filmowa, sceniczna, radiowa);
2) wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;
3) rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne).

IV. Tworzenie wypowiedzi
1. Mówienie. Uczeń:
1) przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu kultury;
2) tworzy plan wypowiedzi własnej;
3) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną;
4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, szkoła, dom;
5) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację w zdaniu;
6) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy, w tym w celu wyrażenia
emocji;
7) interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości lub w części).
2. Pisanie. Uczeń:
1) dostrzega i uwzględnia relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł,
wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
2) stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń;
3) tworzy wypowiedzi stosując narrację pierwszo- i trzecioosobową;
4) tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany
temat;
5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie,
opis, charakterystyka postaci literackiej lub rzeczywistej;
6) opisuje własne odczucia, które budzi utwór.

     


