
Klasa IV 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

·        zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV , PSO z języka niemieckiego oraz  

zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, 

·        potrafi przywitać się i pożegnać na jeden ze sposobów, 

·        potrafi przedstawić się: Ich heiße..., 

·        potrafi powiedzieć, gdzie mieszka, 

·        umie nazwać gry i zabawy (4), 

·        umie odpowiedzieć na pytanie: "ja" lub "nein", 

·        potrafi nazwać członków rodziny i wymienić członków swojej rodziny, 

·        umie powiedzieć, ile ma lat oraz podać wiek swoich rodziców, 

·        potrafi uzupełnić brakujące informacje w adresie, 

·        potrafi wymienić nazwy zawodów (3) oraz powiedzieć kim są z zawodu członkowie 

 rodziny, 

·        potrafi nazwać przybory szkolne (5), 

·        potrafi powiedzieć, co znajduje się w jego plecaku, 

·        umie określić cechy przyborów szkolnych, 

·        potrafi nazwać zwierzęta domowe, 

·        potrafi powiedzieć niemiecki alfabet wymawiając poprawnie poszczególne głoski  

(robiąc więcej niż 12 błędów fonetycznych) oraz posługiwać się słownikiem  

niemiecko-polskim, 

·        potrafi nazwać 6 mebli znajdujących się w pokoju oraz opisać, jakie meble znajdują się  

 w jego pokoju, 

·        zna liczebniki główne od 1 do 12 i wszystkie dziesiątki: 20, 30, 40 itd., 

·        umie nazwać czynności związane z czasem wolnym (do 3 czynności), 

·        potrafi powiedzieć co robi w czasie wolnym (1 zdanie z błędami gramatycznymi), 



·        potrafi wymienić nazwy potraw i napojów (po 2), 

·        potrafi przeczytać wierszyki poznane na lekcjach z pomocą nauczyciela, 

·        zna podstawowe wiadomości o Niemczech. 

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

·        potrafi przywitać się i pożegnać; nazwać kraje niemieckojęzyczne, 

·        umie budować zdania oznajmujące: Ich heiße…, Ich wohne…, Ich komme…, tzn.  

 przedstawić się, podać miejsce zamieszkania i kraj, z którego pochodzi, 

·        potrafi zapytać kogoś o miejsce zamieszkania, 

·        umie odmienić czasowniki regularne przez osoby, 

·        potrafi nazwać czynności związane z zabawą, 

·        potrafi zbudować zdanie pytające za pomocą inwersji oraz nazwać gry i zabawy (9), 

·        umie odpowiedzieć na pytanie przecząco, 

·        potrafi powiedzieć w co gra/czym się bawi, zapytać o to kolegę oraz wyrazić własne 

 upodobania (powiedzieć co lubi, a czego nie lubi robić), 

·        umie nazwać cechy charakteru członków rodziny, powiedzieć, co robi każdy z 

 członków rodziny oraz przedstawić swoją rodzinę, 

·        potrafi stosować zaimek "er/sie", 

·        zna liczebniki główne od 1 do 100 oraz potrafi podać numer telefonu, 

·        potrafi wymienić nazwy zawodów (5), 

·        umie zapytać, o wykonywany zawód przez inwersję, 

·        potrafi nazwać przybory szkolne (9) i zna rodzajniki określone i nieokreślone tych  

 rzeczowników w mianowniku, 

·        umie odpowiedzieć przecząco używając zaprzeczenia rzeczownika, 

·        zna deklinację rzeczownika w bierniku, 



·        potrafi odmienić czasownik "haben" w l.p. i l.m., 

·        potrafi powiedzieć, jakich przyborów szkolnych nie ma i jakich potrzebuje, 

·        umie powiedzieć niemiecki alfabet wymawiając poprawnie głoski (robiąc 8-12 błędów 

 fonetycznych), 

·        umie określić kolor mebli, stosować przymiotnik w funkcji orzecznika w zdaniu, zna  

rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku rzeczowników będących nazwami  

mebli, 

·        potrafi nazwać meble i przedmioty znajdujące się w mieszkaniu (4-6) oraz podać  

 miejsce ich położenia i kierunek, 

·        zna liczbę mnogą rzeczowników określających meble tworząc formę przez dodanie  

 końcówki "-en/-s", 

·        umie wyrazić swoją opinię na temat pokoju lub mebli, 

·        zna przysłówki miejsca, umie podać miejsce położenia mebli w jego pokoju, wyrazić  

 opinię na temat swojego pokoju popełniając błędy gramatyczne, 

·        potrafi podać wiek wszystkich członków rodziny, 

·        umie nazwać czynności związane z czasem wolnym (4-6) oraz powiedzieć, co robi w  

 czasie wolnym (zdania poprawne gramatycznie), 

·        zna szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, 

·        potrafi wymienić wszystkie poznane nazwy potraw i napojów, 

·        umie wymienić czynności związane z hobby, 

·        potrafi napisać list, w którym przedstawi siebie i swoją rodzinę, 

·        potrafi powiedzieć, czym interesują się rówieśnicy, 

·        umie przeczytać poprawnie tekst piosenki lub wierszyka oraz przeczytać tekst z  

 podziałem na role, 

·        umie wymienić tradycje wielkanocne w Polsce i w Niemczech po polsku. 

 

 



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

·        potrafi wymienić nazwy krajów niemieckojęzycznych i pokazać je na mapie, 

·        umie zapytać: Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Skąd jesteś?, 

·        potrafi powiedzieć, które czynności lubi wykonywać, 

·        potrafi powiedzieć, co lubią robić członkowie jego rodziny, 

·        umie tworzyć żeńskie formy dla nazw zawodów, 

·        umie zapytać o wykonywany zawód używając pytania: Was ist er von Beruf?, 

·        potrafi stosować przeczenie "nein" i "nicht", 

·        potrafi napisać z niewielkimi błędami nazwy zwierząt domowych, 

·        umie powiedzieć niemiecki alfabet wymawiając poprawnie głoski (robiąc mniej niż 8  

 błędów fonetycznych), 

·        potrafi nazwać więcej niż 6 mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju lub w  

 mieszkaniu, 

·        zna liczbę mnogą rzeczownika tworząc formy przez dodanie odpowiedniej końcówki i  

 przegłosu, 

·        potrafi opisać, jakie meble znajdują się w jego pokoju, 

·        umie nazwać czynności związane z wolnym czasem (powyżej 6), 

·        umie odmienić czasownik möchten w l.poj. i mn., 

·        umie odmienić czasownik zwrotny "sich interessieren" w l.p.  l.m. z niewielkimi  

 błędami, 

·        potrafi opisać dokładnie swoją ulubioną potrawę lub napój. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

 

·        nazwać kraje niemieckojęzyczne i ich stolice pokazując je na mapie, 



·        wymienić niemieckie imiona, 

·        zna szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, 

·        opanować pamięciowo wierszyk lub piosenkę, 

·        stosować zaimek dzierżawczy "mein" i "dein", 

·        odmienić czasownik "sein" w l.p. i l.m., 

·        stosować prawidłowo przeczenie "kein/keine" w mianowniku, stosować partykułę 

"doch", 

·        stosuje przeczenie "kein/keine" w bierniku, 

·        powiedzieć niemiecki alfabet wymawiając poprawnie głoski (robiąc mniej niż 3 błędy  

 fonetyczne), 

·        nazwać więcej niż 6 mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju lub w mieszkaniu, 

·        stosować poprawnie przysłówki miejsca w zdaniu, 

·        opisać ich położenie, wyrazić opinię na temat swojego pokoju nie popełniając błędów 

 gramatycznych, 

·        zapisać poprawnie liczebniki główne 1-100, 

·        nazwać wszystkie poznane czynności związane z wolnym czasem, 

·        zna szyk wyrazów w zdaniu z czasownikiem modalnym "möchten", 

·        odmienić czasownik zwrotny "sich interessieren" w l.p. i l.m., 

·        napisać list, w którym opisze siebie i swoją rodzinę używając różnych czasowników i  

 przymiotników oraz stosując poprawnie szyk wyrazów w zdaniu, 

·        opanować pamięciowo tekst piosenki i zaśpiewać ją, 

·        wymienić tradycje wielkanocne w Polsce i w Niemczech po niemiecku. 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

·        opanował wszystkie wiadomości przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 



·        posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału, 

·        potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości, 

·        systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, 

·        bierze aktywny udział w konkursach z języka niemieckiego, na których odnosi sukcesy. 


