WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OCENA CELUJĄCA:




Odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach.
Rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, zlecone przez nauczyciela.
Dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, przygotowując np. prezentacje
multimedialne (tematyka zawarta w podstawie programowej), przygotowując
ciekawe/dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, przygotowując dodatkowe
informacje dotyczące krajów niemieckojęzycznych (prezentacja na forum klasy).

OCENA BARDZO DOBRA:






Zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne oraz wprowadzone słowa i
wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia
Popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi
samodzielnie poprawić.
W wypowiedzi ustnej i pisemnej przekazuje wszystkie informacje, które są
wyczerpujące, logiczne i spójne.
Stosuje bogate słownictwo i struktury.
Bezbłędnie rozwiązuje zadania w zakresie rozumienia tekstu czytanego i słuchania,
potrafi sensownie uzasadnić/obronić swoje odpowiedzi, swoje tezy.

OCENA DOBRA:






Zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, wprowadzonych słów i
wyrażeń. Poprawnie je zapisuje i wymawia.
Popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.
W wypowiedzi ustnej i pisemnej przekazuje wyczerpujące informacje, które są
logiczne i spójne.
Stosuje bogate słownictwo i struktury.
Poprawnie rozwiązuje zadania popełniając nieliczne błędy językowe (nie wpływające
na zakłócenie komunikacji językowej) w zakresie czytania i słuchania, potrafi
uzasadnić swoje odpowiedzi.

OCENA DOSTATECZNA:





Zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych oraz wprowadzonych słów i
wyrażeń. Popełnia błędy w ich zapisie i wymowie, które nie zakłócają komunikacji.
W wypowiedzi ustnej i pisemnej przekazuje część informacji, które nie są płynne,
logiczne i spójne.
Stosuje poprawne słownictwo i struktury w odpowiedziach ustnych i pisemnych.
Rozwiązuje zadania w zakresie czytania i słuchania, popełniając liczne błędy.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:






Zna część wprowadzonych struktur gramatycznych oraz niewiele podstawowych słów
i wyrażeń, popełnia błędy w ich zapisie i wymowie.
Popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne w wypowiedziach ustnych i
pisemnych, które czasami zakłócają komunikację.
W wypowiedzi ustnej i pisemnej przekazuje niewielką część istotnych informacji,
które nie są płynne, spójne i logiczne.
Stosuje wąski zakres słownictwa i struktur gramatycznych.
Rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów, ale w ograniczonych
stopniu umie je zastosować w części praktycznej.

OCENA NIEDOSTATATECZNA:





Nie zna wprowadzonego słownictwa i struktur gramatycznych.
W wypowiedzi ustnej i pisemnej nie przekazuje określonych treści.
Stosuje bardzo ograniczony zakres słownictwa popełniając błędy zakłócające
komunikację i logikę wypowiedzi.
Nie rozumie poleceń nauczyciela w języku niemieckim.

