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WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. III LO 
 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

Kapitel 1 – Schulalltag • Mobbing in der Schule • Die Schule der Zukunft 

• wymienić kilka cech 

dobrego nauczyciela 

i ucznia 

• powiedzieć krótko, 

co powinno charak-

teryzować dobrego 

nauczyciela oraz 

dobrego ucznia 

• opowiedzieć 

o swoim ulubionym 

nauczycielu oraz 

o sobie jako uczniu 

• uczestniczyć 

w rozmowie na te-

mat dobrego nau-

czyciela i dobrego 

ucznia 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować na temat do-

brego nauczyciela 

i dobrego ucznia 

• podać wybrane 

przyczyny konflik-

tów w szkole 

• podać wybrane 

przyczyny konflik-

tów w szkole 

i krótko opisać spo-

soby ich rozwiązania 

• podać przyczyny 

mobbingu 

i przemocy oraz 

sposoby ich zwal-

czania 

• opowiedzieć 

o sytuacji, która 

związana była 

z mobbingiem lub 

przemocą w szkole 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować na temat 

mobbingu 

i przemocy w szkole 

oraz sposobów 

ich zwalczania 

• podać na podstawie 

ilustracji kilka cech, 

które charakteryzu-

ją dobrą szkołę 

• opowiadać 

o wymarzonej szko-

le  

• powiedzieć, jakie 

zmiany powinny 

zajść w szkole 

• dyskutować na 

temat szkoły przy-

szłości 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować na temat 

szkoły przyszłości 

• podać zasady two-

rzenia zdań przy-

dawkowych 

(względnych) 

• stosować odpowied-

ni szyk w zdaniach 

przydawkowych 

z przyimkiem 

• tworzyć zdania 

przydawkowe 

• poprawnie używać 

zdań przydawko-

wych 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

zdania przydawko-

we 

• podać zasady two-

rzenia zadań przy-

dawkowych 

z przyimkiem 

• stosować odpo-

wiedni szyk 

w zdaniach przy-

dawkowych 

z przyimkiem 

• tworzyć zdania 

przydawkowe 

z przyimkami 

• poprawnie używać 

zdań przydawko-

wych z przyimkami 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

zdania przydawko-

we z przyimkami 

• podać zasady two-

rzenia zdań w czasie 

przyszłym Futur I 

• stosować odpo-

wiedni szyk 

w zdaniach w czasie 

przyszłym Futur I 

• tworzyć zdania 

w czasie przyszłym 

Futur I 

• poprawnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

zdania w czasie 

przyszłym Futur I 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

zdania w czasie 

przyszłym Futur I 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności 

bez pomocy nauczy-

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

czyciela lub kolegów ciela 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócić komuni-

kację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które 

nie zakłócają komu-

nikacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

•  bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy i pisowni 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e--

maila,  

wiadomości na blo-

gu lub forum, 

a także historyjki 

do wybranego 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e--

maila, wiadomości 

na blogu lub forum, 

a także historyjki 

do wybranego 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e--

maila, wiadomości 

na blogu lub forum, 

a także historyjki 

do wybranego 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e--

maila, wiadomości 

na blogu oraz fo-

rum, a także histo-

ryjki do wybranego 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e--

maila, wiadomości 

na blogu oraz forum 

a także historyjki 

do wybranego 

przysłowia, odno-

sząc się do niektó-

rych elementów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

przysłowia, odno-

sząc się do wszyst-

kich elementów 

z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny i lo-

giczny układ tekstu 

oraz wykorzystując 

mało urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

przysłowia, odno-

sząc się do wszyst-

kich elementów 

z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne 

przysłowia, odno-

sząc się i rozwijając 

wszystkie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

przysłowia, odno-

sząc się i rozwijając 

wszystkie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno--

gramatyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno--

gramatyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaico-

ne struktury leksy-

kalno-gramatyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno--

gramatyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno--

gramatycznych 

Kapitel 2 – Traumberufe • Auf Arbeitssuche • Sich um eine Stelle bewerben 

• wymienić kilka cech 

osobowościowych 

potrzebnych 

do wykonywania 

wybranego zawodu 

• powiedzieć krótko, 

jakie cechy osobo-

wościowe 

są potrzebne 

do wykonywania 

wybranych zawo-

dów 

• opowiadać 

o cechach osobo-

wościowych 

i umiejętnościach 

przydatnych 

do wykonywania 

przedstawionych 

na zdjęciach zawo-

dów 

• uczestniczyć 

w rozmowie na te-

mat cech osobowo-

ściowych 

i umiejętnościach 

potrzebnych 

do wykonywania 

wszystkich przed-

stawionych 

na zdjęciach zawo-

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować o cechach 

osobowościowych 

i umiejętnościach 

koniecznych 

do wykonywania 

wszystkich przed-

stawionych 

na zdjęciach zawo-
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

dów dów 

• zapytać kolegę / 

koleżankę, jaki za-

wód chciałby / 

chciałaby wykony-

wać i udzielić od-

powiedzi 

na to pytanie  

• zapytać kolegę / 

koleżankę, jaki za-

wód chciałby / 

chciałaby wykony-

wać i dlaczego oraz 

udzielić odpowiedzi 

z uzasadnieniem 

na to pytanie 

• pytać kolegów / 

koleżanki o ich wy-

marzony zawód, 

poprosić 

o uzasadnienie wy-

boru oraz przekazać 

uzyskane informacje 

na forum klasy 

• przeprowadzić wy-

wiad z kolegami / 

koleżankami na te-

mat ich wymarzo-

nych zawodów 

i obszernie opowie-

dzieć o tym 

na forum klasy, po-

dając powody wy-

boru zawodów 

• sprawnie 

i bezbłędnie prze-

prowadzić wywiad 

z koleżankami / kole-

gami na temat ich 

wymarzonych za-

wodów oraz  

ciekawy sposób za-

prezentować wyniki 

wywiadów na fo-

rum klasy 

• na podstawie ilu-

stracji podać kilka 

sposobów poszuki-

wania pracy 

• na podstawie ilu-

stracji opowiadać, 

jak można poszuki-

wać pracy 

• obszernie opowia-

dać o możliwościach 

i najskuteczniej-

szych metodach po-

szukiwania pracy 

• brać udział 

w dyskusji 

o możliwościach 

i najskuteczniej-

szych metodach po-

szukiwania pracy 

• sprawnie, bezbłęd-

nie i uzasadniając 

swoje zdanie dysku-

tować 

o najskuteczniej-

szych metodach po-

szukiwania pracy 

• podać przyimki 

łączące się 

z dopełniaczem 

 

• zastosować 

w zdaniu właściwy 

przyimek (łączący 

się z dopełniaczem) 

• stosować właściwe 

formy rzeczownika 

po przyimku łączą-

cym się 

z dopełniaczem 

• stosować 

w wypowiedziach 

przyimki łączące się 

z dopełniaczem 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać przyimki łączące 

się z dopełniaczem  

• podać zasady two-

rzenia zdań porów-

nawczych  

• stosować odpo-

wiedni szyk 

w zdaniach porów-

nawczych 

• tworzyć zdania 

porównawcze 

• poprawnie używać 

zdań porównaw-

czych 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach  

zdania porównaw-

cze 

• podać wyrazy prze-

czące i znać ich pol-

skie znaczenie 

• stosować 

w zdaniach wyrazy 

przeczące 

• poprawnie używać 

wyrazów przeczą-

cych 

• tworzyć zdania 

z wyrazami przeczą-

cymi 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

wyrazy przeczące 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

czyciela lub kolegów 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności bez po-

mocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika   

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika  

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które nie 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy  

i pisowni 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

gą zakłócić komuni-

kację 

zakłócają komuni-

kacji 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

a także rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

a także rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

a także rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaico-

ne struktury leksy-

kalno-gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

a także rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

a także rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno-

gramatycznych 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz listu, od-

nosząc się do nie-

których elementów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz listu, od-

nosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując mało urozma-

icone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne  

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz listu, od-

nosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno- 

-gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz listu, od-

nosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz listu, od-

nosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktur leksykalno--

gramatycznych 

Kapitel 3 – Technischer Fortschritt – Erfindungen • Allforschung • Jugend forscht 

• podać nazwy kilku 

niemieckich wyna-

lazków 

• mówić 

o ważniejszych wy-

nalazkach 

• utworzyć listę ran-

kingową najważniej-

szych wynalazków, 

uzasadniając swój 

wybór  

• brać udział 

w dyskusji 

o najważniejszych 

wynalazkach 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować 

o wynalazkach 

wszech czasów 

• dopasować wyda-

rzenia związane 

z podbojem kosmo-

su do zdjęć 

• mówić o lądowaniu 

pierwszego człowie-

ka na Księżycu 

w oparciu 

o odpowiedzi na py-

tania 

• opowiadać 

o lądowaniu pierw-

szego człowieka 

na Księżycu na pod-

stawie tekstu 

• dyskutować 

o powodach podbo-

ju kosmosu przez 

człowieka 

• zabierać głos 

w dyskusji 

o podboju kosmosu, 

podkreślając prze-

łomowe dokonania 

w tej dziedzinie i ich 

wpływ na rozwój 

cywilizacji  

• podać kilka powo- • mówić • uczestniczyć • dyskutować • sprawnie 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

dów zainteresowa-

nia młodych ludzi 

badaniami nauko-

wymi 

o zainteresowaniu 

młodych ludzi ba-

daniami naukowymi 

i ich udziałem 

w konkursach 

i olimpiadach 

przedmiotowych 

w rozmowie na te-

mat pracy badaw-

czej i sposobach za-

interesowania nią 

młodych ludzi 

o konkursach dla 

młodych naukow-

ców i korzyści pły-

nących z ich organi-

zacji 

i bezbłędnie dysku-

tować o pracy nau-

kowej, jej zaletach 

i wadach, używając 

ciekawej 

i przekonującej ar-

gumentacji 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

czyciela lub kolegów 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności bez po-

mocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika  

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika  

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 

• podać zasady two-

rzenia czasu zaprze-

szłego Plusquam-

perfekt 

• tworzyć zdania 

w czasie zaprze-

szłym Plusquamper-

fekt 

• stosować 

w wypowiedziach 

czas zaprzeszły Plu-

squamperfekt 

• poprawnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

czas zaprzeszły Plu-

squamperfekt 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

czas zaprzeszły Plu-

squamperfekt 

• podać zasady two-

rzenia zdań okolicz-

nikowych czasu ze 

spójnikiem nach-

dem 

• stosować odpo-

wiedni szyk po spój-

niku nachdem 

• tworzyć zdania 

okolicznikowe czasu 

ze spójnikiem nach-

dem 

• w wypowiedziach 

poprawnie stoso-

wać zdania okolicz-

nikowe czasu ze 

spójnikiem nach-

dem 

• w wypowiedziach 

sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać zdania okolicz-

nikowe czasu ze 

spójnikiem nach-

dem 

• podać spójniki wie-

loczłonowe 

• stosować spójniki 

wieloczłonowe 

w zdaniach 

• tworzyć zdania ze 

spójnikami wielo-

członowymi 

• poprawnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

spójniki wieloczło-

nowe 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

spójniki wieloczło-

nowe 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócić komuni-

kację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które nie 

zakłócają komuni-

kacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy  

i pisowni 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaico-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 



 

 
 

6 
 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

ry leksykalno-

gramatyczne  

tury leksykalno- 

-gramatyczne 

ne struktury leksy-

kalno- 

-gramatyczne 

tury leksykalno-

gramatyczne 

leksykalno- 

-gramatycznych 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie wpi-

su na blogu oraz ar-

tykułu prasowego, 

odnosząc się do nie-

których elementów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie wpi-

su na blogu oraz ar-

tykułu prasowego, 

odnosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując mało urozma-

icone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie wpi-

su na blogu oraz ar-

tykułu prasowego, 

odnosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno--

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie wpi-

su na blogu oraz ar-

tykułu prasowego, 

odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie wpi-

su na blogu oraz ar-

tykułu prasowego, 

odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych 

Kapitel 4 – Zukunftsträume • Millionär sein • Drei Wünsche 

• podać na podstawie 

ilustracji kilka przy-

kładów wizji przy-

szłości 

• krótko przedstawić 

wybrane wizje przy-

szłości 

• opowiedzieć 

o przewidywanych 

wizjach przyszłości, 

uwzględniając też 

własne marzenia, 

życzenia 

i oczekiwania 

• aktywnie uczestni-

czyć w dyskusji na 

temat przyszłości 

naszego świata 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować na temat 

przyszłości naszego 

świata 

• podać możliwe 

zakończenie prze-

czytanej historii 

• opowiedzieć krótko, 

jak potoczyła się da-

lej przeczytana hi-

storia  

• opowiedzieć prze-

czytaną historię 

z perspektywy jed-

nej postaci 

• napisać dialogi do 

przeczytanej historii 

i odczytać je 

z podziałem na role 

• przedstawić prze-

czytaną historię 

w formie insceniza-

cji teatralnej lub ku-

kiełkowej 

• podać kilka symboli 

szczęścia 

• udzielić rad przyja-

cielowi w trudnej 

sytuacji 

• przedstawić sytua-

cję, w której puentą 

jest przysłowie 

• aktywnie uczestni-

czyć w dyskusji na 

temat szczęścia 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować na temat 

szczęścia, prezentu-

jąc ciekawe ujęcie 

zagadnienia 

• podać zasady two-

rzenia Konditional 

I oraz trybu przy-

puszczającego czasu 

przeszłego Präteri-

tum (Imperfekt) 

• podać zasady two-

rzenia życzeń, rad, 

uprzejmych próśb 

oraz potencjalnych 

zdań warunkowych 

• formułować życze-

nia, rady, uprzejme 

prośby oraz tworzyć 

potencjalne zdania 

warunkowe 

• bezbłędnie formu-

łować życzenia, ra-

dy, uprzejme prośby 

oraz poprawnie sto-

sować 

w wypowiedziach 

potencjalne zdania 

• sprawnie 

i bezbłędnie formu-

łować życzenia, ra-

dy, uprzejme prośby 

oraz stosować 

w wypowiedziach 

potencjalne zdania 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

warunkowe warunkowe 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

czyciela lub kolegów 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności bez po-

mocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócić komuni-

kację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które nie 

zakłócają komuni-

kacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy i pisowni 

• napisać wiadomość 

na forum interne-

towym, zaproszenie 

oraz historyjkę do 

wybranego przy-

słowia, odnosząc się 

do niektórych ele-

mentów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno- 

-gramatyczne 

• napisać wiadomość 

na forum interne-

towym, zaproszenie 

oraz historyjkę do 

wybranego przy-

słowia, odnosząc się 

do wszystkich ele-

mentów z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując mało urozma-

icone struktury lek-

sykalno--

gramatyczne 

• napisać wiadomość 

na forum interne-

towym, zaproszenie 

oraz historyjkę do 

wybranego przy-

słowia, odnosząc się 

do wszystkich ele-

mentów z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno--

gramatyczne 

• napisać wiadomość 

na forum interne-

towym, zaproszenie 

oraz historyjkę do 

wybranego przy-

słowia, odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• napisać wiadomość 

na forum interne-

towym, zaproszenie 

oraz historyjkę do 

wybranego przy-

słowia, odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne, wykorzystując 

bardzo ubogie 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne, wykorzystując 

mało urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne, wykorzystując 

w miarę urozmaico-

ne struktury leksy-

kalno-gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne, wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne, wykorzystując 

szeroki zakres struk-

tur leksykalno-

gramatycznych 

Kapitel 5 – Die Gesellschaft von heute • Behinderte • Kriminalität 

• wymienić problemy 

współczesnych spo-

łeczeństw na pod-

stawie zdjęć 

• mówić 

o problemach 

współczesnych spo-

łeczeństw i ich przy-

czynach 

• rozmawiać o swoich 

odczuciach wywo-

łanych napisami na 

plakatach i ich in-

terpretacji 

• dyskutować 

o problemach 

współczesnych spo-

łeczeństw i o tym, 

w jakim społeczeń-

stwie chciałby żyć 

• sprawnie i aktywnie 

dyskutować 

o współczesnych 

społeczeństwach 

i zaangażowaniu 

społecznym, używa-

jąc ciekawej argu-
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

mentacji 

• podać problemy 

ludzi niepełno-

sprawnych 

• mówić 

o problemach ludzi 

niepełnosprawnych 

i możliwościach 

pomocy dla nich 

• rozmawiać 

o integracji dzieci 

niepełnosprawnych 

z pełnosprawnymi 

i szkołach integra-

cyjnych 

• dyskutować 

o problemach ludzi 

niepełnosprawnych 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować o problemach 

ludzi niepełno-

sprawnych, używa-

jąc bogatej argu-

mentacji 

• podać czyny karalne • podać powody 

wstępowania na 

drogę przestępczą 

• rozmawiać 

o sposobach karania 

złodziei sklepowych 

• dyskutować 

o przestępczości 

• sprawnie 

i bezbłędnie dysku-

tować 

o przyczynach ro-

snącej wśród mło-

dzieży przestępczo-

ści i sposobach jej 

przeciwdziałania 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

czyciela lub kolegów 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności bez po-

mocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika   

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 

• podać zasady two-

rzenia strony bier-

nej z czasownikiem 

modalnym i strony 

biernej określającej 

stan 

• tworzyć zdania 

w stronie biernej 

z czasownikiem 

modalnym i w stro-

nie biernej określa-

jącej stan 

• poprawnie stoso-

wać w zdaniach 

stronę bierną 

z czasownikiem 

modalnym i stronę 

bierną określającą 

stan 

• stosować 

w wypowiedziach 

stronę bierną 

z czasownikiem 

modalnym i stronę 

bierną określającą 

stan 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

stronę bierną 

z czasownikiem 

modalnym i stronę 

bierną określającą 

stan 

• podać zasadę two-

rzenia przymiotni-

ków i imiesłowów 

użytych rzeczowni-

kowo 

• tworzyć przymiotni-

ki i imiesłowy użyte 

rzeczownikowo 

• stosować 

w zdaniach przy-

miotniki i imiesłowy 

użyte rzeczowniko-

wo 

• poprawnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

przymiotniki 

i imiesłowy użyte 

rzeczownikowo 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

przymiotniki 

i imiesłowy użyte 

rzeczownikowo  

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócić komuni-

kację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które nie 

zakłócają komuni-

kacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy i pisowni 

• opisać obrazek, • opisać obrazek, • opisać obrazek, • opisać obrazek, • opisać obrazek, 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

wykorzystując 

w miarę urozmaico-

ne struktury leksy-

kalno-gramatyczne 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego, 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę 

na podstawie mate-

riału stymulującego, 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno-

gramatycznych 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz wpisu na 

blogu, odnosząc się 

do niektórych ele-

mentów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz wpisu na 

blogu, odnosząc się 

do wszystkich ele-

mentów z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując mało urozma-

icone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne  

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz wpisu na 

blogu, odnosząc się 

do wszystkich ele-

mentów z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz wpisu na 

blogu, odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie e-

maila oraz wpisu na 

blogu, odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych 

Kapitel 6 – Die Schweiz auf einen Blick • Schweizer sein 

• podać kilka infor-

macji na temat 

Szwajcarii  

• podać podstawowe 

informacje dotyczą-

ce geografii Szwaj-

carii 

• podać podstawowe 

informacje na temat 

geografii, historii 

i kultury Szwajcarii 

• zaprezentować 

(wielowątkowo) 

Szwajcarię  

• sprawnie 

i bezbłędnie zapre-

zentować (wielo-

wątkowo) Szwajca-

rię 

• wymienić kilka ar-

gumentów za spę-

dzaniem i przeciw 

spędzaniu urlopu 

w Szwajcarii 

• opowiedzieć  krótko 

o zaletach i wadach 

urlopu w Szwajcarii 

• uczestniczyć 

w dyskusji dotyczą-

cej zalet i wad spę-

dzania urlopu 

w Szwajcarii 

• aktywnie uczestni-

czyć w dyskusji do-

tyczącej zalet i wad 

spędzania urlopu 

w Szwajcarii, pre-

zentując ciekawe 

ujęcie tematu 

• przygotować 

i zaprezentować 

miniprzewodnik po 

Szwajcarii, uwzględ-

niając zabytki, 

atrakcje turystyczne 

oraz specjały kuli-

narne 

• podać kilka cech 

charakterystycznych 

dla Szwajcarów 

• podać wybrane 

stereotypy związane 

ze Szwajcarami 

• podać różnorodne 

stereotypy związane 

ze Szwajcarami 

• podać różnorodne 

stereotypy związane 

ze Szwajcarami 

i Polakami, wyrazić 

swoją opinię na ich 

temat 

• dyskutować na 

temat stereotypów 

związanych 

ze Szwajcarami 

i Polakami 
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

• podać zasadę two-

rzenia liczebników 

ułamkowych 

• poprawnie czytać 

liczebniki ułamkowe 

• tworzyć liczebniki 

ułamkowe  

• poprawnie używać 

w wypowiedziach 

liczebników ułam-

kowych 

• sprawnie 

i bezbłędnie używać 

w wypowiedziach 

liczebników ułam-

kowych 

• wymienić nazwy 

niektórych krajów 

oraz nazwy niektó-

rych mieszkańców 

poszczególnych 

państw i części 

świata 

• wymienić nazwy 

państw rodzaju mę-

skiego, żeńskiego 

i te, które występują 

w liczbie mnogiej  

• tworzyć zdania, 

w których występu-

ją nazwy mieszkań-

ców oraz nazwy po-

szczególnych pań-

stw i części świata, 

używając tam, gdzie 

jest to konieczne, 

rodzajników 

w odpowiednim 

przypadku  

• poprawnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

nazwy mieszkańców 

oraz nazwy po-

szczególnych pań-

stw i części świata 

• sprawnie 

i bezbłędnie stoso-

wać 

w wypowiedziach 

nazwy mieszkańców 

oraz nazwy po-

szczególnych pań-

stw i części świata 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności, korzysta-

jąc z pomocy nau-

czyciela lub kolegów 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

o niskim stopniu 

trudności bez po-

mocy nauczyciela 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

ze sporadycznym 

użyciem słownika   

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

z minimalnym uży-

ciem słownika sto-

sować zasady po-

prawnej wymowy 

i pisowni 

• zrozumieć tekst (ze 

słuchu lub pisany) 

bez użycia słownika 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócić komuni-

kację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które nie 

zakłócają komuni-

kacji 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady wymo-

wy i pisowni 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie listu, 

odnosząc się do nie-

których elementów 

z polecenia, zacho-

wując częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno--

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie listu, 

odnosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając niektóre 

z nich, zachowując 

w miarę spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując mało urozma-

icone struktury lek-

sykalno--

gramatyczne  

• napisać tekst użyt-

kowy w formie listu, 

odnosząc się do 

wszystkich elemen-

tów z polecenia 

i rozwijając więk-

szość z nich, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc w miarę urozma-

icone struktury lek-

sykalno--

gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie listu, 

odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• napisać tekst użyt-

kowy w formie listu, 

odnosząc się 

i rozwijając wszyst-

kie elementy 

z polecenia, zacho-

wując spójny 

i logiczny układ tek-

stu oraz wykorzystu-

jąc szeroki zakres 

struktur leksykalno- 

-gramatycznych 

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-

• opisać obrazek, 

odpowiadać na py-

tania z nim związa-
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Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń potrafi: 

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego 

oraz rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno--

gramatyczne 

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego 

oraz rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno--

gramatyczne 

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego 

oraz rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

w miarę urozmaico-

ne struktury leksy-

kalno-gramatyczne 

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego 

oraz rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno--

gramatyczne 

ne oraz przeprowa-

dzić rozmowę na 

podstawie materia-

łu stymulującego 

oraz rozmowę 

z odgrywaniem roli, 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno--

gramatycznych 

 

 


