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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

Kapitel 1 – Länder – Sprachen – Nationalitäten • Wir stellen uns vor • Wir lernen uns kennen 

• wymienić przy-

najmniej trzy kraje 

niemieckojęzyczne 

• wymienić wszystkie 

kraje niemieckoję-

zyczne 

• wymienić wszystkie 

kraje niemieckoję-

zyczne i niektóre 

z nich pokazać na 

mapie 

• wymienić wszystkie 

kraje niemieckoję-

zyczne i pokazać je 

na mapie 

• wymienić wszystkie 

kraje niemieckoję-

zyczne, pokazać je 

na mapie i podać 

ich stolice 

• rozpoznać przy-

najmniej trzy stolice 

krajów niemiecko-

języcznych 

• rozpoznać wszyst-

kie stolice krajów 

niemieckojęzycz-

nych 

• rozpoznać wszyst-

kie stolice krajów 

niemieckojęzycz-

nych i pozostałe 

miasta z niemiec-

kiego obszaru języ-

kowego 

• rozpoznać stolice 

krajów niemiecko-

języcznych 

i pozostałe miasta 

z niemieckiego ob-

szaru językowego 

• rozpoznać stolice 

krajów niemieckoję-

zycznych i pozo-

stałych oraz przypo-

rządkować im od-

powiednie nazwy 

państw 

• odnaleźć w tekście 

podstawowe infor-

macje o danej oso-

bie 

• odpowiedzieć na 

podstawowe pyta-

nia dotyczące da-

nej osoby 

• zadać kilka pytań 

dotyczących danej 

osoby i na nie od-

powiedzieć  

• opowiedzieć swo-

bodnie o wybranej 

osobie 

• przedstawić siebie 

i wybraną osobę 

opisaną w tekście 

• odmienić czasow-

niki regularne 

i czasownik sein 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

niki regularne 

i czasownik sein 

w czasie Präsens 

oraz użyć ich 

w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

regularnymi i z 

czasownikiem sein 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

niki regularne 

i czasownik sein 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasowniki regu-

larne i czasownik 

sein w czasie 

Präsens 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócać komu-

nikację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą nieznacznie za-

kłócać komunikację 

 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady po-

prawnej wymowy 

i pisowni 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

Kapitel 2 – Das deutsche Alphabet • Begrüßung – Verabschiedung • Zahlen 0 – 1 000 000 • Anmeldeformular 

• z pomocą nauczy-

ciela i popełniając 

błędy, przelitero-

wać swoje imię 

i nazwisko 

• samodzielnie, 

popełniając nielicz-

ne błędy, przelite-

rować swoje imię 

i nazwisko 

• samodzielnie 

i bezbłędnie przeli-

terować swoje imię 

i nazwisko 

• samodzielnie 

i bezbłędnie przeli-

terować swoje imię 

i nazwisko oraz 

krótkie wyrazy, któ-

rych nie rozumie 

• samodzielnie 

i bezbłędnie przeli-

terować swoje imię 

i nazwisko oraz 

dowolne wyrazy, 

których nie rozumie 

• rozróżnić więk-

szość powitań 

i pożegnań 

• rozróżnić więk-

szość powitań 

i pożegnań oraz 

sam przywitać się 

i pożegnać w jeden 

określony sposób 

• na różne sposoby 

witać się i żegnać 

• poprawnie powitać 

się i pożegnać 

w zależności od 

pory dnia 

• poprawnie powitać 

się i pożegnać 

w zależności od 

pory dnia i regionu 

niemieckiego ob-

szaru językowego 

• z błędami nazwać 

liczby od 1 do 100 

• bezbłędnie nazwać 

liczby od 1 do 100 

• nazwać liczby od 1 

do 1 000 000 

i podać swój numer 

telefonu 

• nazwać liczby od 1 

do 1 000 000 

i podać dowolny 

numer telefonu 

• podać dowolny 

numer telefonu 

i przeczytać datę 

wydarzenia histo-

rycznego 

• zrozumieć niektóre 

z informacji 

z formularza zgło-

szeniowego 

• zrozumieć informa-

cje z formularza 

zgłoszeniowego 

i częściowo go wy-

pełnić 

• przy pomocy nau-

czyciela wypełnić 

formularz zgłosze-

niowy 

• samodzielnie wy-

pełnić formularz 

zgłoszeniowy 

• samodzielnie wy-

pełnić formularz 

zgłoszeniowy 

i opowiedzieć 

o innej osobie na 

podstawie jej for-

mularza 

• wymienić zasady 

tworzenia szyku 

prostego i pytania 

szczegółowego 

• stosować odpo-

wiednio szyk prosty 

lub pytania szcze-

gółowe 

• tworzyć zdania 

z szykiem prostym 

i pytania szczegó-

łowe 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach zdania 

z szykiem prostym 

lub pytania szcze-

gółowe 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zdania z szykiem 

prostym lub pytania 

szczegółowe 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pi-sany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• 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 mo-

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady po-

prawnej wymowy 

i pisowni 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

gą zakłócać komu-

nikację 

gą nieznacznie za-

kłócać komunikację 

Kapitel 3 – Im Sprachinstitut • Im Unterricht 

• zapytać o drogę 

i wskazać drogę 

w budynku 

• krótko poinformo-

wać, jak dojść do 

określonego miej-

sca w budynku 

• opisać, jak dojść do 

określonego miej-

sca w budynku 

• udzielić dokładnych 

wskazówek, jak 

dojść do określo-

nego miejsca 

w budynku 

• wskazać najdo-

godniejszy sposób 

dotarcia do okre-

ślonego miejsca 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• wymienić kilka 

czynności na lekcji 

w szkole 

• wymienić kilka 

czynności na lekcji 

w szkole, rozróżnić 

te, które wykonuje 

nauczyciel, od tych, 

które wykonuje 

uczeń 

• opowiedzieć krótko 

o tym, co robi 

w szkole na zaję-

ciach 

• opowiedzieć wy-

czerpująco o tym, 

co robi w szkole na 

zajęciach 

• opowiedzieć wy-

czerpująco o tym, 

co robi w szkole na 

zajęciach, oraz 

o tym, co robi nau-

czyciel 

• napisać pocztówkę, 

zachowując czę-

ściowo właściwą 

formę, częściowo 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując bar-

dzo ubogie struktu-

ry leksykalno-

gramatyczne 

• napisać pocztówkę, 

zachowując czę-

ściowo właściwą 

formę, w miarę 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać pocztówkę, 

zachowując wła-

ściwą formę, spój-

ny i logiczny układ 

tekstu oraz wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-

gramatyczne 

• napisać pocztówkę, 

zachowując wła-

ściwą formę, spój-

ny i logiczny układ 

tekstu oraz wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-

gramatyczne 

• napisać pocztówkę, 

zachowując wła-

ściwą formę, spój-

ny i logiczny układ 

tekstu oraz wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-

gramatycznych 

• odmienić czasow-

niki z tematem za-

kończonym na -t,  

• odmienić czasow-

niki z tematem za-

kończonym na -t,  

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

z tematem zakoń-

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

niki z tematem za-

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 



 

 
 
Język niemiecki | alles klar Neu – zakres podstawowy | Część 1     Szkoły ponadgimnazjalne 
 

 

AUTORZY: Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna 
 

 
4 
 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

-d, -chn, -ffn, -tm 

oraz czasownik 

mögen w czasie 

Präsens 

-d, -chn, -ffn, -tm 

i czasownik mögen 

w czasie Präsens 

oraz użyć ich 

w zdaniu 

czonym na -t, -d,  

-chn, -ffn, -tm oraz 

z czasownikiem 

mögen w czasie 

Präsens  

kończonym na -t,  

-d, -chn, -ffn, -tm 

oraz czasownik 

mögen w czasie 

Präsens 

czasowniki z tema-

tem zakończonym 

na -t, -d, -chn, -ffn, 

-tm oraz czasownik 

mögen w czasie 

Präsens 

• wymienić zasady 

stosowania rodzaj-

ników określonych, 

nieokreślonych 

i tworzenia liczby 

mnogiej rzeczowni-

ków 

• stosować odpo-

wiednio rodzajniki 

określone, nieokre-

ślone i liczbę mno-

gą rzeczowników 

• tworzyć zdania 

z rodzajnikami 

określonymi, nieo-

kreślonymi i liczbą 

mnogą rzeczowni-

ków 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach rodzajniki 

określone, nieokre-

ślone i liczbę mno-

gą rzeczowników 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

rodzajniki określo-

ne, nieokreślone 

i liczbę mnogą rze-

czowników 

• wymienić zasady 

tworzenia biernika 

rzeczowników 

• stosować odpo-

wiednio rzeczowni-

ki w bierniku 

• tworzyć zdania 

z rzeczownikami 

w bierniku 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach rzeczowniki 

w bierniku 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach rze-

czowniki w bierniku 

Kapitel 4 – Familie und Verwandte • Berufe • Privatbrief 

• wymienić nazwy 

stopni pokrewień-

stwa najbliższej 

rodziny 

• wymienić nazwy 

stopni pokrewień-

stwa bliższej 

i dalszej rodziny 

• opowiedzieć krótko 

o czyjejś rodzinie 

• opowiedzieć 

o czyjejś i własnej 

rodzinie 

• opowiedzieć 

o czyjejś rodzinie 

i opisać poszcze-

gólnych członków 

własnej rodziny 

• wymienić kilka 

nazw zawodów 

• rozróżnić po koń-

cówce zawody wy-

konywane przez 

kobiety i mężczyzn 

• utworzyć nazwy 

zawodów dla kobiet 

i mężczyzn i krótko 

je scharakteryzo-

wać 

• opowiedzieć 

o zajęciach pod-

czas wykonywania 

poszczególnych 

zawodów 

• obszernie opowie-

dzieć o pracy po-

szczególnych osób 

oraz o zawodzie, 

który chciałby wy-

konywać 

w przyszłości 

• napisać prywatny 

list, zachowując 

częściowo właści-

wą formę, częścio-

wo spójny 

i logiczny układ 

tekstu oraz wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-grama-

tyczne 

• napisać prywatny 

list, zachowując 

częściowo właści-

wą formę, w miarę 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• napisać prywatny 

list, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując 

w miarę urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• napisać prywatny 

list, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• napisać prywatny 

list, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno-gra-

matycznych 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

• wymienić zasady 

tworzenia pytań 

rozstrzygających 

• stosować odpo-

wiednio pytania 

rozstrzygające 

• tworzyć pytania 

rozstrzygające 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach pytania roz-

strzygające 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach pyta-

nia rozstrzygające 

• wymienić zasady 

tworzenia przeczeń 

nicht i kein 

w mianowniku 

• stosować odpo-

wiednio przeczenia 

nicht i kein 

w mianowniku 

• tworzyć zdania 

z przeczeniem 

nicht lub kein 

w mianowniku 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach przeczenie 

nicht lub kein 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach prze-

czenie nicht lub 

kein 

• wymienić zasady 

tworzenia zaimków 

dzierżawczych 

w mianowniku 

• stosować odpo-

wiednio zaimki 

dzierżawcze 

w mianowniku 

• tworzyć zdania 

z zaimkami dzier-

żawczymi 

w mianowniku 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach zaimki 

dzierżawcze 

w mianowniku 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach zaimki 

dzierżawcze 

w mianowniku 

• odmienić formę 

czasownika möchte 

w czasie Präsens 

• odmienić formę 

czasownika möchte 

w czasie Präsens 

i użyć jej w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z formą czasowni-

ka möchte w czasie 

Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach formę 

czasownika möchte 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

formę czasownika 

möchte w czasie 

Präsens 

Kapitel 5 – Lieblingsbeschäftigungen – Hobbys – Freizeit • Brieffreunde suchen – Anzeigen • Jahreszeiten, 

Monate 

• nazwać podstawo-

we sposoby spę-

dzania czasu wol-

nego 

• nazwać różnorodne 

sposoby spędzania 

czasu wolnego 

• opowiedzieć, jak 

spędza czas wolny 

• opowiedzieć, jak 

spędza czas wolny 

i jak spędzają go 

inne osoby 

• wyjaśnić, co lubi 

i czego nie lubi ro-

bić w czasie wol-

nym, oraz opowie-

dzieć o sposobie 

spędzania czasu 

wolnego przez inne 

osoby 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• wymienić kilka 

nazw miesięcy i pór 

roku 

• wymienić wszystkie 

pory roku i odpo-

wiednie nazwy 

miesięcy 

• opowiedzieć, co 

można robić pod-

czas określonych 

pór roku 

• opowiedzieć 

o różnych wyda-

rzeniach przypada-

jących w poszcze-

gólnych miesiącach 

• swobodnie opo-

wiedzieć, co robi 

podczas niektórych 

miesięcy, i dopaso-

wać miesiące do 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

różnych świąt 

• odmienić czasow-

niki nieregularne 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

niki nieregularne 

w czasie Präsens 

i użyć ich w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

nieregularnymi 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

niki nieregularne 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasowniki nieregu-

larne w czasie 

Präsens 

• odmienić czasow-

niki rozdzielnie zło-

żone w czasie 

Präsens 

• odmienić czasow-

niki rozdzielnie zło-

żone w czasie 

Präsens i użyć ich 

w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

rozdzielnie złożo-

nymi w czasie 

Präsens 

• stosować w wy-

powiedziach cza-

sowniki rozdzielnie 

złożone w czasie 

Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasowniki roz-

dzielnie złożone 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

niki zwrotne 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

niki zwrotne 

w czasie Präsens 

i użyć ich w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

zwrotnymi w czasie 

Präsens 

• stosować 

w wypowiedziach 

czasowniki zwrotne 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasowniki zwrotne 

w czasie Präsens 

Kapitel 6 – Zeitangaben • Wochentage • Verabredung • Einladung 

• wymienić podsta-

wowe pory dnia 

• wymienić wszystkie 

pory dnia, zadać 

pytanie o godzinę 

i określić ją w jeden 

ze sposobów 

• zadać pytanie 

o godzinę i określić 

ją zarówno 

w sposób oficjalny, 

jak i nieoficjalny 

• określić godzinę 

w różny sposób 

i opowiedzieć krót-

ko, co robi 

o określonej porze 

• określić czas 

w różny sposób 

i opowiedzieć ob-

szernie, co robi 

o określonej porze 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-grama-

tyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-grama-

tyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-grama-

tycznych 

• zrozumieć, kiedy 

odbędzie się im-

preza lub spotkanie 

• zrozumieć, kiedy 

i gdzie odbędzie 

się impreza lub 

• umówić się na 

spotkanie o okreś-

lonej godzinie 

• umówić się na 

spotkanie o okreś-

lonej godzinie, 

• umówić się dokład-

nie na spotkanie, 

zaprosić na impre-
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

spotkanie w określonym miej-

scu i podać oko-

liczności spotkania 

zę i złożyć życze-

nia z odpowiedniej 

okazji 

• odmienić czasow-

nik einladen 

i czasownik modal-

ny können w czasie 

Präsens 

• odmienić czasow-

nik einladen 

i czasownik modal-

ny können w czasie 

Präsens i użyć ich 

w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikiem 

einladen 

i czasownikiem 

modalnym können 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

nik einladen 

i czasownik modal-

ny können w czasie 

Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasownik einladen 

i czasownik modal-

ny können w czasie 

Präsens 

• odmienić zaimek 

osobowy w bierniku 

• odmienić zaimek 

osobowy w bierniku 

i użyć go w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z zaimkiem osobo-

wym w bierniku 

• stosować w wypo-

wiedziach zaimek 

osobowy w bierniku 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zaimek osobowy 

w bierniku 

• wymienić zasady 

tworzenia liczebni-

ków porządkowych 

• stosować odpo-

wiednio liczebniki 

porządkowe 

• tworzyć zdania 

z liczebnikami po-

rządkowymi 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach liczebniki 

porządkowe 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

liczebniki porząd-

kowe 

Kapitel 7 – Geschenke • Vor der Geburtstagsparty 

• wymienić kilka 

okazji do święto-

wania 

• wymienić wiele 

okazji do święto-

wania 

• wymienić wiele 

okazji do święto-

wania i podać klika 

przykładów prezen-

tów 

• opowiadać co, 

komu i z jakiej oka-

zji daje w prezencie 

• opowiadać swo-

bodnie, co, komu 

i z jakiej okazji daje 

w prezencie oraz 

jakie prezenty lubi 

sam otrzymywać 

• wymienić kilka 

czynności podczas 

przygotowań do 

imprezy 

• wymienić wiele 

czynności podczas 

przygotowań do 

imprezy 

• opowiedzieć krót-

ko, jak przygotowu-

je imprezę w domu 

• opowiedzieć ob-

szernie, jak przygo-

towuje imprezę 

w domu 

• opowiedzieć, jakie 

obowiązki mają 

jego domownicy 

i on sam podczas 

przygotowań do 

imprezy 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pi-sany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• wymienić zasady • stosować odpo- • tworzyć zdania • poprawnie zasto- • sprawnie i bezbłęd-
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

tworzenia celowni-

ka rzeczowników 

wiednio rzeczowni-

ki w celowniku 

z rzeczownikami 

w celowniku 

sować 

w wypowiedziach 

rzeczowniki 

w celowniku 

nie stosować w wy-

powiedziach rze-

czowniki 

w celowniku 

• odmienić zaimek 

osobowy 

w celowniku 

• odmienić zaimek 

osobowy 

w celowniku i użyć 

go w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z zaimkiem osobo-

wym w celowniku 

• stosować 

w wypowiedziach 

zaimek osobowy 

w celowniku 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zaimek osobowy 

w celowniku 

• wymienić zasady 

tworzenia zdań ze 

spójnikiem denn 

• stosować odpo-

wiedni szyk po 

spójniku denn 

• tworzyć zdania ze 

spójnikiem denn 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach zdania ze 

spójnikiem denn 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zdania ze spójni-

kiem denn 

• wymienić zasady 

tworzenia trybu 

rozkazującego 

• stosować odpo-

wiednio tryb rozka-

zujący 

• tworzyć zdania 

z trybem rozkazu-

jącym 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach tryb rozka-

zujący 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

tryb rozkazujący 

Kapitel 8 – Terminkalender • Tagesablauf • Am Wochenende 

• wymienić kilka 

czynności codzien-

nych wykonywa-

nych w ciągu tygo-

dnia 

• opowiedzieć krót-

ko, co można robić 

podczas przykła-

dowych dni tygo-

dnia 

• opowiedzieć swo-

bodnie, co robi da-

na osoba, na pod-

stawie jej kalenda-

rza 

• opowiedzieć swo-

bodnie, co robi on 

sam oraz co robi 

dana osoba, na 

podstawie jej ka-

lendarza  

• opowiedzieć swo-

bodnie i szczegóło-

wo, co robi pod-

czas tygodnia, oraz 

podać częstotli-

wość tych czynno-

ści 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• wymienić kilka 

czynności poran-

nych, popołudnio-

wych i wieczornych 

• wymienić wiele 

czynności poran-

nych, popołudnio-

wych i wieczornych 

• opowiedzieć prze-

bieg dnia danej 

osoby na podsta-

wie tekstu 

• opowiedzieć 

o przebiegu wła-

snego dnia 

• opowiedzieć swo-

bodnie i obszernie 

o przebiegu wła-

snego dnia 

• odróżnić zdania 

w czasie teraźniej-

szym od zdań 

w czasie przeszłym 

• opowiedzieć krótko 

i prostymi zdaniami 

o wydarzeniach 

z weekendu na 

• opowiedzieć krótko 

i prostymi zdaniami 

o wydarzeniach 

z weekendu bez 

• opowiedzieć 

o swoim ostatnim 

weekendzie 

• opowiedzieć ob-

szernie i swobod-

nie o swoim ostat-

nim weekendzie 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

podstawie materia-

łu w książce 

zaglądania do pod-

ręcznika 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z licznymi uchybie-

niami 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą zakłócać komu-

nikację 

• stosować zasady 

wymowy i pisowni 

z nielicznymi uchy-

bieniami, które mo-

gą nieznacznie za-

kłócać komunikację 

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady po-

prawnej wymowy 

i pisowni 

• podać zasadę 

tworzenia formy 

czasu przeszłego 

Perfekt  

• tworzyć zdania 

i pytania w czasie 

przeszłym Perfekt  

• stosować 

w zdaniach 

i pytaniach czas 

przeszły Perfekt 

• stosować w wypo-

wiedziach czas 

przeszły Perfekt 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach czas 

przeszły Perfekt 

Kapitel 9 – Wohnen in Deutschland • Das Haus von Anjas Familie • Anjas Zimmer • Zimmersuche 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• rozróżnić klika 

typów budynków 

• opowiedzieć, 

w jakim domu 

mieszka 

• opowiedzieć, 

w jakim domu 

mieszka, i opisać 

krótko okolicę swo-

jego miejsca za-

mieszkania 

• opowiedzieć ob-

szernie o miejscu 

zamieszkania 

i okolicy 

• opowiedzieć swo-

bodnie o miejscu 

zamieszkania oraz 

przedstawić zalety 

i wady okolicy, 

w której mieszka 

• wymienić podsta-

wowe pomieszcze-

nia w domu 

• wymienić wiele 

pomieszczeń 

w domu i nazwać 

jego poszczególne 

kondygnacje 

• wymienić pomiesz-

czenia w domu, na-

zwać jego kondy-

gnacje, nazwać 

różne rodzaje mebli 

• przyporządkować 

różne rodzaje mebli 

poszczególnym 

pomieszczeniom 

w domu 

• opisać dokładnie 

umeblowanie po-

szczególnych po-

mieszczeń w domu 

• powiedzieć, że 

mieszka w domu 

lub mieszkaniu 

i ma swój pokój lub 

go nie ma 

• opisać swój pokój 

za pomocą pod-

stawowych przy-

miotników  

• opisać swój pokój 

za pomocą pod-

stawowych przy-

miotników 

i wymienić meble, 

które w nim stoją 

• opowiedzieć ob-

szernie o wyglądzie 

i umeblowaniu 

swojego pokoju 

• opowiedzieć swo-

bodnie o wyglądzie 

i umeblowaniu 

swojego pokoju 

oraz ocenić wygląd 

różnych pomiesz-

czeń 

• zrozumieć w ogło-

szeniu podstawowe 

informacje doty-

• odpowiedzieć na 

podstawowe pyta-

nia dotyczące 

• zadać kilka pytań 

dotyczących miesz-

kania z ogłoszenia 

• zadać pytania doty-

czące mieszkania 

z ogłoszenia 

• rozmawiać na 

temat mieszkania 

z ogłoszenia, 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

czące mieszkania mieszkania 

z ogłoszenia 

i na nie odpowie-

dzieć  

i udzielić na nie 

wyczerpujących 

odpowiedzi 

przedstawić jego 

zalety i wady 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 

• odmienić czasow-

nik modalny wollen 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

nik modalny wollen 

w czasie Präsens 

i użyć go w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikiem 

modalnym wollen 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

nik modalny wollen 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach cza-

sownik modalny 

wollen w czasie 

Präsens 

• podać zasadę 

tworzenia rze-

czowników złożo-

nych 

• tworzyć rzeczowni-

ki złożone 

• stosować 

w zdaniach rze-

czowniki złożone 

• stosować w wypo-

wiedziach rze-

czowniki złożone 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach rze-

czowniki złożone 

• wymienić przyimki 

łączące się 

z celownikiem 

i biernikiem 

• zastosować rze-

czownik 

w odpowiednim 

przypadku po przy-

imkach 

• tworzyć zdania 

z przyimkami, sto-

sując odpowiedni 

przyimek i przypa-

dek rzeczownika 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach przyimki 

z rzeczownikami 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

przyimki z rzeczow-

nikami 

Kapitel 10 – Mahlzeiten • Essen außer Haus • Gesundes Essen 

• nazwać kilka pro-

duktów spożyw-

czych 

• opisać śniadanie 

za pomocą pod-

stawowych nazw 

produktów spożyw-

czych 

• opisać krótko pod-

stawowe posiłki 

• opisać obszernie 

dowolny posiłek 

• sprawnie i bezbłęd-

nie opisać dowolny 

posiłek i przedsta-

wić swoje zwyczaje 

żywieniowe 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 

• wymienić kilka 

czynności przy 

• dopasować do 

obrazka nazwę od-

• podać składniki 

i nazwać czynności 

• podać składniki 

i nazwać czynności 

• sprawnie i bezbłęd-

nie opisać sposób 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

przygotowaniu po-

siłku 

powiedniej czynno-

ści przy przygoto-

wywaniu posiłku 

przy przygotowaniu 

prostej potrawy 

przy przygotowy-

waniu złożonych 

potraw 

przygotowywania 

dowolnej potrawy  

• odmienić formę 

czasownika sollte 

w czasie Präsens 

• odmienić formę 

czasownika sollte 

w czasie Präsens 

i użyć jej w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z formą czasowni-

ka sollte w czasie 

Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach formę 

czasownika sollte 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

formę czasownika 

sollte w czasie  

Präsens 

• podać zasadę 

zastosowania za-

imka bezosobowe-

go man 

• tworzyć zdania 

z zaimkiem bezo-

sobowym man 

• stosować w zda-

niach zaimek 

bezosobowy man 

• stosować w wypo-

wiedziach zaimek 

bezosobowy man 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zdania z zaimkiem 

bezosobowym man 

Kapitel 11 – Einkaufen – wo und was? • Im Lebensmittelgeschäft • Im Bekleidungsgeschäft • Im Supermarkt 

• rozróżnić kilka 

typów sklepów 

• nazwać sklepy 

i towary, które 

można w nich kupić 

• powiedzieć, dla-

czego robi zakupy 

w określonym skle-

pie 

• opowiadać o róż-

nych miejscach, 

gdzie można robić 

zakupy 

• opowiadać o zale-

tach i wadach za-

kupów w różnych 

miejscach 

• wymienić podsta-

wowe opakowania 

produktów spożyw-

czych 

• wymienić podsta-

wowe opakowania 

produktów spożyw-

czych i przyporząd-

kować im odpo-

wiednie produkty 

• sporządzić listę 

zakupów spożyw-

czych z wyszcze-

gólnieniem opako-

wania i miary 

• poprowadzić roz-

mowę podczas za-

kupów w sklepie 

spożywczym 

• sprawnie poprowa-

dzić rozmowę pod-

czas zakupów 

w sklepie spożyw-

czym 

• wymienić podsta-

wowe nazwy ele-

mentów garderoby 

• wymienić podsta-

wowe nazwy ele-

mentów garderoby 

i opisać je za po-

mocą podstawo-

wych określeń 

• powiedzieć, jakie 

ubranie chciałby 

kupić, podać jego 

wzór i rozmiar 

• poprowadzić roz-

mowę podczas za-

kupów w sklepie 

odzieżowym 

• sprawnie poprowa-

dzić rozmowę pod-

czas zakupów 

w sklepie odzieżo-

wym 

Kapitel 11 – Einkaufen – wo und was? • Im Lebensmittelgeschäft • Im Bekleidungsgeschäft • Im Supermarkt 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

• wymienić zasady 

tworzenia zdań ze 

spójnikami weil 

i dass 

• stosować odpo-

wiedni szyk po 

spójnikach weil 

i dass 

• tworzyć zdania ze 

spójnikami weil 

i dass 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach zdania ze 

spójnikami weil 

i dass 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

zdania ze spójni-

kami weil i dass 

• odmienić czasow-

nik modalny müs-

sen w czasie 

Präsens 

• odmienić czasow-

nik modalny müs-

sen w czasie 

Präsens i użyć go 

w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikiem 

modalnym müssen 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

nik modalny  

müssen w czasie 

Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach cza-

sownik modalny 

müssen w czasie 

Präsens 

Kapitel 12 – Sportarten • Wie sportlich sind deutsche Jugendliche? • Sporttag in der Schule 

• wymienić kilka 

dyscyplin sporto-

wych 

• wymienić kilka 

dyscyplin sporto-

wych i dopasować 

do nich znanych 

sportowców 

• opisać krótko wy-

brane dyscypliny 

sportowe 

• opowiedzieć krót-

ko, jakie sporty 

uprawia 

• opowiedzieć swo-

bodnie i obszernie, 

jakie sporty upra-

wia i dlaczego war-

to uprawiać sport 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę z odgrywa-

niem roli, wykorzy-

stując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić roz-

mowę z odgrywa-

niem roli, wykorzy-

stując urozmaicone 

struktury leksykal-

no-gramatyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 

• zrozumieć podsta-

wowe informacje 

z ogłoszenia 

o imprezie sporto-

wej 

• zadać pytania 

dotyczące ogło-

szenia o imprezie 

sportowej 

• zadać kilka pytań 

dotyczących ogło-

szenia o imprezie 

sportowej 

• zadać pytania 

dotyczące ogło-

szenia o imprezie 

sportowej i udzielić 

na nie wyczerpują-

cych odpowiedzi 

• swobodnie i bez-

błędnie zrelacjo-

nować imprezę 

sportową, w której 

brał udział 

• podać zasadę 

stopniowania 

przymiotników 

i przysłówków 

• stopniować przy-

miotniki i przy-

słówki 

• stosować w zda-

niach przymiotniki 

i przysłówki w róż-

nych stopniach 

• stosować w wypo-

wiedziach przy-

miotniki i przysłów-

ki w różnych stop-

niach 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach przy-

miotniki i przysłów-

ki w różnych stop-
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

niach 

• podać zasady 

tworzenia rze-

czowników pocho-

dzących od cza-

sowników 

• tworzyć rzeczowni-

ki podchodzące do 

czasowników 

• stosować w zda-

niach rzeczowniki 

pochodzące od 

czasowników 

• stosować w wypo-

wiedziach rzeczow-

niki pochodzące od 

czasowników 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

rzeczowniki pocho-

dzące od czasow-

ników 

Kapitel 13 – Verkehrsmittel • Reiseauskunft • In Salzburg • Nach dem Weg fragen 

• nazwać podstawo-

we środki komuni-

kacji 

• powiedzieć, jakimi 

środkami komuni-

kacji podróżuje 

(nie)chętnie 

• powiedzieć, jakimi 

środkami komuni-

kacji podróżuje 

(nie)chętnie, 

i uzasadnić swoje 

zdanie 

• przedstawić wady 

i zalety podróżo-

wania wybranymi 

środkami komuni-

kacji 

• opowiadać swo-

bodnie o wadach 

i zaletach podró-

żowania różnymi 

środkami komuni-

kacji 

• zrozumieć podsta-

wowe informacje 

na tablicy odjazdów 

na dworcu 

• zrozumieć dokład-

nie informacje na 

tablicy odjazdów na 

dworcu 

• zadać podstawowe 

pytania 

o interesujące go 

połączenia kolejo-

we 

• zadać pytania 

dotyczące połą-

czeń kolejowych 

i na nie odpowie-

dzieć  

• przeprowadzić 

swobodnie i bez-

błędnie rozmowę 

na temat połączeń 

kolejowych w kasie 

na dworcu 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując w miarę 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• przeprowadzić 

rozmowę z odgry-

waniem roli, wyko-

rzystując szeroki 

zakres struktur lek-

sykalno-gramatycz-

nych 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• zapytać o drogę 

i wskazać drogę na 

planie miasta 

• krótko poinformo-

wać, jak dojść do 

określonego miej-

sca 

• opisać, jak dojść do 

określonego miej-

sca 

• udzielić dokładnych 

informacji, jak dojść 

do określonego 

miejsca 

• wskazać najdogod-

niejszy sposób do-

tarcia do określo-

nego miejsca 

• wymienić zasady 

tworzenia zdań py-

• stosować odpo-

wiedni szyk 

• tworzyć zdania 

pytające zależne 

• poprawnie stoso-

wać 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

tających zależnych w zdaniach pytają-

cych zależnych 

w wypowiedziach 

zdania pytające 

zależne 

w wypowiedziach 

zdania pytające 

zależne 

• wymienić przyimki 

łączące się 

z celownikiem i z 

biernikiem 

• zastosować rze-

czownik w odpo-

wiednim przypadku 

po przyimkach 

• tworzyć zdania 

z przyimkami, sto-

sując odpowiedni 

przyimek i przy-

padek rzeczownika 

• poprawnie stoso-

wać w wypowie-

dziach przyimki 

z rzeczownikami 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach przy-

imki z rzeczow-

nikami 

Kapitel 14 – Urlaubspläne • Im Reisebüro 

• powiedzieć kiedy 

zaczynają się 

w wakacje i ferie 

zimowe 

• powiedzieć od 

kiedy do kiedy 

trwają wakacje 

i ferie zimowe 

• opowiedzieć co 

można robić 

w czasie różnych 

przerw od szkoły 

w zależności od 

pory roku 

• opowiedzieć 

o swoich waka-

cjach i feriach zi-

mowych lub feriach 

innych osób 

• opowiedzieć 

o jakimś szczegól-

nym wydarzeniu, 

które miało miejsce 

podczas jego wy-

poczynku od szkoły 

• odnaleźć w ogło-

szeniu podstawowe 

informacje o ofercie 

wakacyjnej 

• odpowiedzieć na 

podstawowe pyta-

nia dotyczące ofer-

ty wakacyjnej 

• zadać kilka pytań 

dotyczących oferty 

wakacyjnej i na nie 

odpowiedzieć  

• zadać pytania na 

temat oferty waka-

cyjnej i udzielić na 

nie wyczerpujących 

odpowiedzi  

• dyskutować na 

temat różnych ofert 

wakacyjnych, 

przedstawić ich 

zalety i wady 

• zrozumieć tekst ze 

słuchu lub pisany 

o niskim stopniu 

trudności przy po-

mocy nauczyciela 

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 słowni-

ka 

• napisać list oficjal-

ny, zachowując 

częściowo właści-

wą formę, częścio-

wo spójny 

i logiczny układ 

tekstu oraz wyko-

rzystując bardzo 

ubogie struktury 

leksykalno-gra-

matyczne 

• napisać list oficjal-

ny, zachowując 

częściowo właści-

wą formę, w miarę 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując mało 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• napisać list oficjal-

ny, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując 

w miarę urozmai-

cone struktury lek-

sykalno-gramatycz-

ne 

• napisać list oficjal-

ny, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując 

urozmaicone struk-

tury leksykalno-gra-

matyczne 

• napisać list oficjal-

ny, zachowując 

właściwą formę, 

spójny i logiczny 

układ tekstu oraz 

wykorzystując sze-

roki zakres struktur 

leksykalno-grama-

tycznych 

• 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 mo-

• stosować zasady 

poprawnej wymowy 

i pisowni 

• bezbłędnie stoso-

wać zasady po-

prawnej wymowy 

i pisowni 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń potrafi: 

gą zakłócać komu-

nikację 

gą nieznacznie za-

kłócać komunikację 

• odmienić czasow-

nik modalny dürfen 

w czasie Präsens 

• odmienić czasow-

nik modalny dürfen 

w czasie Präsens 

i użyć go w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikiem 

modalnym dürfen 

w czasie Präsens 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

nik modalny dürfen 

w czasie Präsens 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować 

w wypowiedziach 

czasownik modalny 

dürfen w czasie 

Präsens 

• odmienić wszystkie 

czasowniki modal-

ne 

• odmienić wszystkie 

czasowniki modal-

ne i użyć je 

w zdaniu 

• tworzyć zdania 

z czasownikami 

modalnymi 

• stosować w wypo-

wiedziach czasow-

niki modalne 

• sprawnie i bezbłęd-

nie stosować w wy-

powiedziach cza-

sowniki modalne 

 


