
 
        WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL.VI. 

  POSIADANA WIEDZA  OPANOWANE 
UMIEJĘTNOŚCI  

I PÓŁROCZE  

OCENA  
DOPUSZCZAJĄCA 

Słownictwo: spędzanie wolnego czasu, 
obiekty w mieście, obowiązki domowe 
Formy czasu przeszłego Perfekt 
od czasowników regularnych 
Odmiana czasownika helfen 
Odmiana czasownika zwrotnego w lp. i 
lm. 

Uczeń zna elementy słowa, 
potrafi rozpoznać je 
w kontekście ćwiczeń obrazowo-
skojarzeniowych 
Uczeń relacjonuje wydarzenia 
dotyczące przeszłości 
i teraźniejszości 
Uczeń rozumie sens prostej 
sytuacji komunikacyjnej 
Uczeń określa miejsce pobytu w 
czasie wakacji 

OCENA 
DOSTATECZNA 

j. w. oraz: 
Odmiana czasowników müssen, dürfen, 
sollen 
Formy Perfekt niektórych czasowników 
nieregularnych (fahren, gehen, kommen, 
sein, helfen, sehen, verstehen)  
Odmiana zaimka zwrotnego w M. i D. 
Rekcja czasownika helfen 

j. w. oraz: 
Uczeń potrafi wyrazić możność, 
przymus i powinność  
Uczeń potrafi stosować 
poprawnie szyk zdania 
z czasownikiem modalnym 
Uczeń rozumie sens prostego 
adaptowanego tekstu pisanego 

OCENA 
DOBRA 

j. w. oraz: 
Poprawne użycie słów posiłkowych 
haben i sein 
Zasady pisania listu 

Zaimek pytający: wo? Wohin? 

Przyimki z biernikiem i celownikiem 

Zaimek dzierżawczy w celowniku 

j. w. oraz: 
Uczeń umie napisać list wg 
wzoru 
Uczeń określa poprawnie 
obowiązki wykonywane przez 
niektórych członków rodziny 
Uczeń wyraża polecenia i 
rozkazy używając trybu 
rozkazującego i czasownika 
sollen 
Uczeń opowiada w czasie 
Perfekt  o czynnościach 
wykonywanych w ciągu dnia 

Tworzy poprawnie zdania z 
zaimkami wo?, wohin? 

Używa poprawnie przyimka z 
celownikiem i biernikiem i 
zaimka dzierżawczego w 
celowniku. 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Uczeń posługuje się biegle w mowie i piśmie wyżej podanymi formami 
gramatycznymi i słownictwem 

OCENA 
CELUJĄCA 

Uczeń wykracza poza podaną wiedzę i zakres umiejętności, biegle 
posługuje się posiadanymi wiadomościami, osiąga sukcesy w konkursach 
przedmiotowych 

 

II PÓŁROCZE 



OCENA  
DOPUSZCZAJĄCA 

Słownictwo: artykuły spożywcze, 
ceny, ulubione potrawy, nazwy 
miesięcy, dyscypliny sportowe i 
części ciała 

Odmiana czasownika essen w lp. i 
lm. 

 

  

Uczeń zna elementy słowa, potrafi rozpoznać je 
w kontekście ćwiczeń obrazowo-skojarzeniowych 

Uczeń umie dokonać zakupów, określić swoje upodobania 
kulinarne 

Uczeń rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej 

 

OCENA 
DOSTATECZNA 

j. w. oraz: 

Słownictwo związane z cechami 
przedmiotów, części ciała, ubrań 

Odmiana zaimka osobowego w 
Akk i D 

Zasady używania przeczeń nein i 
nicht 

Odmiana czasownika mögen 

Odmiana w 1 os. lp. i lm. 
czasowników: einladen, sich 
waschen, schlafen, laufen, fahren 

j. w. oraz: 

Uczeń potrafi wyrazić własna opinie na temat potraw 
i napojów 

Uczeń potrafi poprawnie używać poznane formy 
gramatyczne 

Uczeń rozumie sens prostego adaptowanego tekstu 
pisanego 

OCENA 
DOBRA 

j. w. oraz: 

Odmiana czasowników 
nieregularnych w 2 i 3 os. lp. 
helfen, essen, geben, sprechen, 
sehen, lesen vergessen  

Liczba mnoga poznanych 
rzeczowników 

j. w. oraz: 

Uczeń wyraża własne upodobania 

Uczeń wymawia poprawnie głoski ö, ü, ä 

Uczeń opowiada w czasie Perfekt o swoim przyjęciu 
urodzinowym 

Potrafi złożyć życzenia urodzinowe 

Opisuje rekordy w klasie 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Uczeń posługuje się biegle w mowie i piśmie wyżej podanymi formami gramatycznymi i 
słownictwem 

OCENA  
CELUJĄCA 

Uczeń wykracza poza podaną wiedzę i zakres umiejętności, biegle posługuje się posiadanymi 
wiadomościami, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

 


