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WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII
System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. Zrozumienie i mówienie to dwie najważniejsze kompetencje językowe, od których zależy powodzenie ucznia poruszającego się w obrębie danego języka.
Czytanie i pisanie to uzupełnienie wspomnianych wyżej kompetencji. oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi:
I. Odpowiedź ustna:
a) obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, słownictwo, zagadnienia gramatyczne itp.
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:
- płynność i skuteczność komunikacji, poprawność fonetyczną (wymowę), dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), poprawność gramatyczną.
II. Odpowiedź pisemna:
a) kartkówki (zapowiedziane z zadanej partii materiału lub niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji),
b) prace klasowe / testy (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone powtórzeniem). Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające wiadomości z poszczególnych rozdziałów/tematów oraz test całościowy
na koniec roku.
c) ćwiczenia lekcyjne (np. projekty indywidualne lub grupowe, praca w zeszytach ćwiczeń itp.),
d) wypowiedź pisemna ( dialog, zaproszenie, ogłoszenie, email, post, sms itp.).
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:
- skuteczność komunikacyjną,
- poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, gramatyczną,
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego).
W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, tłumaczenia, a znajomość zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka obcego na język ojczysty lub odwrotnie.
Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona w terminie dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela. uzyskana z poprawy ocena jest oceną wiążącą.
Inne oceny np. kartkówki, odpowiedzi ustne - nie podlegają poprawie. są to krótkie formy sprawdzenia systematycznej wiedzy ucznia na bieżąco.
• Uczeń, który w czasie pisania kartkówki, pracy klasowej, testu czy innej pracy pisemnej zostanie przyłapany na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki albo korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (np. ściąg,
translatora, słownika bez przyzwolenia nauczyciela) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
• Jeżeli uczeń opuścił kartkówkę, sprawdzian lub test, powinien napisać opuszczoną formę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli w tym czasie tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości
poprawy.
III. Czytanie – podczas oceniania czytania nauczyciel bierze pod uwagę poprawność fonetyczną (wymowę) oraz płynność i tempo czytania.
• Oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wartość. Przy wystawianiu ocen śródrocznych lub rocznych największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. pozostałe oceny
mają mniejszą wagę.
• Na koniec półrocza / roku nie przewiduje się żadnych dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
*Jeżeli zajdzie potrzeba przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe, nauczyciel – jeżeli to konieczne - powinien zaktualizować sposoby oceniania, zasady/ ustalenia, dostosować je do zaistniałej sytuacji i informować o nich
uczniów. Będzie się to odbywało na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji i zgodnie z potrzebami uczniów, wynikającymi z dostosowań do wymagań podstawy programowej oraz przebiegu pracy uczniów w roku szkolnym.
Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana:
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1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uważają, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest zaniżona mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, określając wysokość wnioskowanej oceny.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, można wystąpić do dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. dyrektor powołuje komisję, która analizuje
wniosek i zgodność z warunkami ustalania oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
3. Warunkiem ubiegania się o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych są:
1) Przedłożenie poprawnie prowadzonych zeszytów;
2) Frekwencja na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych nie niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
3) Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
4) Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form prac kontrolnych;
5) Skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pomocy.
4. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, przeprowadza egzamin w formie pisemnej i ustnej. Zestaw zadań i pytań musi odpowiadać
wymaganiom oceny, o którą ubiega się uczeń.
5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę i podpisy komisji. Do protokołu załącza
się wypracowanie ucznia, zwięzłą ocenę odpowiedzi ustnej oraz wniosek ucznia lub jego rodziców, o którym mowa w ust. 2.

PZO – OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Rozdział 1. Essen/Jedzenie
1.1. Ich möchte einen Tee/Poproszę herbatę
Uczeń:
– zna wybrane, podstawowe nazwy pozna-

– zna dużą część poznanych na lekcji nazw

– zna prawie wszystkie poznane na lekcji

– zna wszystkie poznane na lekcji nazwy

nych na lekcji posiłków, artykułów spożyw-

posiłków, artykułów spożywczych, dań oraz posiłków, artykułów spożywczych, dań

– zna większość poznanych na lekcji nazw

nazwy posiłków, artykułów spożywczych,

posiłków, artykułów spożywczych, dań

czych, dań oraz napojów

napojów

oraz napojów

dań oraz napojów

oraz napojów

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem niezbęd-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

niezbędnym do złożenia zamówienia i

niezbędnym do złożenia zamówienia i

niezbędnym do złożenia zamówienia i

nym do złożenia zamówienia i prowadze-

niezbędnym do złożenia zamówienia i

prowadzenia rozmowy w restauracji

prowadzenia rozmowy w restauracji

prowadzenia rozmowy w restauracji

nia rozmowy w restauracji

prowadzenia rozmowy w restauracji

– ćwicząc w czteroosobowej grupie, nieu-

– ćwicząc w czteroosobowej grupie, dość

– ćwicząc w czteroosobowej grupie,

– ćwicząc w czteroosobowej grupie,

– ćwicząc w czteroosobowej grupie, z

dolnie zadaje według wzoru pytania i

nieumiejętnie zadaje według wzoru pytania prawidłowo zadaje według wzoru pytania i umiejętnie zadaje według wzoru pytania i

wprawą zadaje według wzoru pytania i

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

pory spożywanych posiłków

pory spożywanych posiłków

pory spożywanych posiłków

pory spożywanych posiłków

pory spożywanych posiłków
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dopuszczający

dostateczny

– na podstawie zamieszczonych informacji

– na podstawie zamieszczonych informacji

– na podstawie zamieszczonych informacji – na podstawie zamieszczonych informacji – na podstawie zamieszczonych informacji

tylko w niewielkim stopniu poprawnie

częściowo poprawnie udziela odpowiedzi

w większości poprawnie udziela odpowie-

prawie całkowicie poprawnie udziela

bezbłędnie udziela odpowiedzi na pytania

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące

na pytania dotyczące ceny kiełbaski, keba-

dzi na pytania dotyczące ceny kiełbaski,

odpowiedzi na pytania dotyczące ceny

dotyczące ceny kiełbaski, kebaba i lodów

ceny kiełbaski, kebaba i lodów

ba i lodów

kebaba i lodów

kiełbaski, kebaba i lodów

– na podstawie podanych informacji i

– na podstawie podanych informacji i

– na podstawie podanych informacji i

– na podstawie podanych informacji i

– na podstawie podanych informacji i

wysłuchanych dialogów bez trudu określa,

wysłuchanych dialogów prawidłowo

wysłuchanych dialogów bez większego

w których restauracjach są prowadzone

wysłuchanych dialogów z trudem, korzysta- wysłuchanych dialogów poprawnie, jednak

dobry

bardzo dobry

celujący

jąc z pomocy nauczyciela, określa, w któ-

przy pewnej pomocy nauczyciela określa, w określa, w których restauracjach są pro-

trudu określa, w których restauracjach są

rozmowy

rych restauracjach są prowadzone rozmo-

których restauracjach są prowadzone

wadzone rozmowy

prowadzone rozmowy

– na podstawie zamieszczonych dialogów

wy

rozmowy

– na podstawie zamieszczonych dialogów

– na podstawie zamieszczonych dialogów

w restauracji swobodnie przeprowadza w

– na podstawie zamieszczonych dialogów

– na podstawie zamieszczonych dialogów

w restauracji dość płynnie przeprowadza

w restauracji płynnie przeprowadza w

parze podobne rozmowy

w restauracji przy pomocy nauczyciela

w restauracji przy nieznacznej pomocy

w parze podobne rozmowy

parze podobne rozmowy

– na podstawie wysłuchanego dialogu i

przeprowadza w parze podobne, bardzo

nauczyciela przeprowadza w parze podob-

– na podstawie wysłuchanego dialogu i

– na podstawie wysłuchanego dialogu i

podpisanych ilustracji bezbłędnie określa,

krótkie rozmowy

ne, krótkie rozmowy

podpisanych ilustracji z nielicznymi uchy-

podpisanych ilustracji prawie bezbłędnie

co zamawia jako przekąskę, danie główne i

– na podstawie wysłuchanego dialogu i

– na podstawie wysłuchanego dialogu i

bieniami określa, co zamawia jako przeką-

określa, co zamawia jako przekąskę, danie

deser kobieta, a co mężczyzna

podpisanych ilustracji z licznymi uchybie-

podpisanych ilustracji z dość licznymi

skę, danie główne i deser kobieta, a co

główne i deser kobieta, a co mężczyzna

niami określa, co zamawia jako przekąskę,

uchybieniami określa, co zamawia jako

mężczyzna

danie główne i deser kobieta, a co mężczy-

przekąskę, danie główne i deser kobieta, a

– wykorzystując informacje usłyszane w

– wykorzystując informacje usłyszane w

zna

co mężczyzna

– wykorzystując informacje usłyszane w

dialogu w restauracji, umiejętnie wskazu-

dialogu w restauracji, z wprawą wskazuje,

– wykorzystując informacje usłyszane w

– wykorzystując informacje usłyszane w

dialogu w restauracji, w większości prawi-

je, który z rozmówców ma urodziny, kto

który z rozmówców ma urodziny, kto

dialogu w restauracji, nieudolnie wskazuje,

dialogu w restauracji, dość nieumiejętnie

dłowo wskazuje, który z rozmówców ma

zamawia bardzo dużo, kto nie zamawia

zamawia bardzo dużo, kto nie zamawia

który z rozmówców ma urodziny, kto

wskazuje, który z rozmówców ma urodziny, urodziny, kto zamawia bardzo dużo, kto

deseru oraz kto płaci

deseru oraz kto płaci

zamawia bardzo dużo, kto nie zamawia

kto zamawia bardzo dużo, kto nie zamawia nie zamawia deseru oraz kto płaci

– prawie całkowicie poprawnie ustala

– w całości prawidłowo ustala właściwą

deseru oraz kto płaci

deseru oraz kto płaci

– w większości poprawnie ustala właściwą właściwą kolejność zdań w podanych

kolejność zdań w podanych minidialogach

– w niewielkim stopniu poprawnie ustala

– częściowo poprawnie ustala właściwą

kolejność zdań w podanych minidialogach

minidialogach w restauracji

w restauracji

właściwą kolejność zdań w podanych

kolejność zdań w podanych minidialogach

w restauracji

– popełniając nieliczne błędy gramatyczne

minidialogach w restauracji

w restauracji

– popełniając dość liczne błędy grama-

i leksykalne, udziela dość szczegółowej

– nie popełniając błędów gramatycznych i

– popełniając bardzo liczne błędy grama-

– popełniając liczne błędy gramatyczne i

tyczne i leksykalne, udziela zwięzłej od-

odpowiedzi na SMS od taty Marie, który z

leksykalnych, z wprawą udziela szczegó-

tyczne i leksykalne, udziela krótkiej odpo-

leksykalne, udziela dość krótkiej odpowie-

powiedzi na SMS od taty Marie, który z

uwagi na niewielką ilość czasu chce złożyć

łowej odpowiedzi na SMS od taty Marie,

wiedzi na SMS od taty Marie, który z uwagi

dzi na SMS od taty Marie, który z uwagi na

uwagi na niewielką ilość czasu chce złożyć

w jej imieniu zamówienie w restauracji

który z uwagi na niewielką ilość czasu chce
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dostateczny

na niewielką ilość czasu chce złożyć w jej

niewielką ilość czasu chce złożyć w jej

imieniu zamówienie w restauracji

imieniu zamówienie w restauracji

dobry

bardzo dobry

w jej imieniu zamówienie w restauracji

celujący
złożyć w jej imieniu zamówienie w restauracji

1.2. Wie schmeckt der Fisch?/Jak smakuje ryba?
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

niezbędnym do mówienia o tym, co lubi, a

niezbędnym do mówienia o tym, co lubi, a

niezbędnym do mówienia o tym, co lubi, a nym do mówienia o tym, co lubi, a czego

niezbędnym do mówienia o tym, co lubi, a

czego nie lubi jeść, i określania, co jak

czego nie lubi jeść, i określania, co jak

czego nie lubi jeść, i określania, co jak

nie lubi jeść, i określania, co jak smakuje

czego nie lubi jeść, i określania, co jak

smakuje

smakuje

smakuje

– na podstawie karty dań sprawnie od-

smakuje

– na podstawie karty dań z trudem odgry-

– na podstawie karty dań w dużej mierze

– na podstawie karty dań właściwie od-

grywa w parze dłuższe dialogi w restaura-

– na podstawie karty dań z wprawą od-

wa w parze bardzo krótkie dialogi w re-

poprawnie odgrywa w parze krótkie dialogi grywa w parze zwięzłe dialogi w restaura-

cji

grywa w parze rozbudowane dialogi w

stauracji

w restauracji

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

restauracji

– z licznymi uchybieniami powtarza za

– z dość licznymi uchybieniami powtarza za – z nielicznymi uchybieniami powtarza za

niem nazwy przedstawionych na ilustra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

nagraniem nazwy przedstawionych na

nagraniem nazwy przedstawionych na

nagraniem nazwy przedstawionych na

cjach artykułów spożywczych

nazwy przedstawionych na ilustracjach

ilustracjach artykułów spożywczych

ilustracjach artykułów spożywczych

ilustracjach artykułów spożywczych

– na podstawie wysłuchanego dialogu

artykułów spożywczych

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

udziela dość szczegółowych odpowiedzi na – na podstawie wysłuchanego dialogu

udziela bardzo krótkich odpowiedzi na

udziela krótkich odpowiedzi na wybrane

udziela zwięzłych odpowiedzi na prawie

większość pytań dotyczących miejsca

udziela szczegółowych odpowiedzi na

wybrane pytania dotyczące miejsca roz-

pytania dotyczące miejsca rozmowy, ilości

wszystkie pytania dotyczące miejsca

rozmowy, ilości obecnych osób oraz pory

wszystkie pytania dotyczące miejsca

mowy, ilości obecnych osób oraz pory dnia

obecnych osób oraz pory dnia

rozmowy, ilości obecnych osób oraz pory

dnia

rozmowy, ilości obecnych osób oraz pory

– słuchając nagrania, wypisuje w zeszycie

– słuchając nagrania, wypisuje w zeszycie

dnia

– słuchając nagrania, wypisuje w zeszycie

dnia

nieliczne nazwy artykułów spożywczych, o

sporo nazw artykułów spożywczych, o

– słuchając nagrania, wypisuje w zeszycie

prawie wszystkie nazwy artykułów spo-

– słuchając nagrania, wypisuje w zeszycie

których jest mowa

których jest mowa

większość nazw artykułów spożywczych, o żywczych, o których jest mowa

– z trudem i przy znacznej pomocy nauczy-

– przy nieznacznej pomocy nauczyciela

których jest mowa

– płynnie odpowiada na pytania dotyczące o których jest mowa

ciela odpowiada na pytania dotyczące

odpowiada na pytania dotyczące swojego

– dość płynnie odpowiada na pytania

swojego śniadania, co chętnie jada oraz

– swobodnie odpowiada na pytania doty-

swojego śniadania, co chętnie jada oraz

śniadania, co chętnie jada oraz pija na

dotyczące swojego śniadania, co chętnie

pija na śniadanie, co lubi najbardziej oraz

czące swojego śniadania, co chętnie jada

pija na śniadanie, co lubi najbardziej oraz

śniadanie, co lubi najbardziej oraz czego

jada oraz pija na śniadanie, co lubi najbar-

czego nie lubi jeść

oraz pija na śniadanie, co lubi najbardziej

czego nie lubi jeść

nie lubi jeść

dziej oraz czego nie lubi jeść

– zwracając uwagę na akcent, dość umie-

oraz czego nie lubi jeść

– zwracając uwagę na akcent, nieumiejęt-

– zwracając uwagę na akcent, częściowo

– zwracając uwagę na akcent, bez więk-

jętnie powtarza za nagraniem rzeczowniki

– zwracając uwagę na akcent, bezbłędnie

nie powtarza za nagraniem rzeczowniki

poprawnie powtarza za nagraniem rze-

szych uchybień powtarza za nagraniem

złożone (nazwy artykułów spożywczych)

powtarza za nagraniem rzeczowniki złożo-

cji
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rzeczowniki złożone (nazwy artykułów

– dość swobodnie prowadzi w parze

ne (nazwy artykułów spożywczych)

– z trudem prowadzi w parze według wzoru żywczych)

spożywczych)

według wzoru dialogi, określając, co jak

– z wprawą prowadzi w parze według

bardzo krótkie i proste dialogi, określając,

– prowadzi w parze według wzoru dość

– bez trudu prowadzi w parze według

smakuje

wzoru rozbudowane dialogi, określając, co

co jak smakuje

krótkie i proste dialogi, określając, co jak

wzoru krótkie dialogi, określając, co jak

– na podstawie przeczytanego tekstu

jak smakuje

– na podstawie przeczytanego tekstu

smakuje

smakuje

(wpisy na forum) prawie całkowicie po-

– na podstawie przeczytanego tekstu

(wpisy na forum) tylko w niewielkim stop-

– na podstawie przeczytanego tekstu

– na podstawie przeczytanego tekstu

prawnie określa, które wpisy zawierają

(wpisy na forum) bezbłędnie określa,

niu poprawnie określa, które wpisy zawie-

(wpisy na forum) częściowo poprawnie

(wpisy na forum) w większości poprawnie

pozytywne opinie

które wpisy zawierają pozytywne opinie

rają pozytywne opinie

określa, które wpisy zawierają pozytywne

określa, które wpisy zawierają pozytywne

– dodaje wpis na Facebooku na temat

– dodaje wpis na Facebooku na temat

– dodaje wpis na Facebooku na temat

opinie

opinie

wizyty w restauracji, wypowiedź jest dość

wizyty w restauracji, wypowiedź jest

wizyty w restauracji, jednak niewielka

– dodaje wpis na Facebooku na temat

– dodaje wpis na Facebooku na temat

obszerna i interesująca

obszerna i bardzo interesująca

znajomość słownictwa i struktur grama-

wizyty w restauracji, a zasób słownictwa i

wizyty w restauracji, zaś nieliczne błędy

tycznych ogranicza wypowiedź i zakłóca

struktur gramatycznych jest wystarczający,

nie zakłócają komunikacji

komunikację

żeby przekazać wymagane informacje
1.3. Gibst du mir bitte das Salz?/Podasz mi sól, proszę?
Uczeń:

– zna ograniczoną ilość poznanych na lekcji

– zna jedynie wybrane, poznane na lekcji

– zna większość poznanych na lekcji nazw

– zna prawie wszystkie poznane na lekcji

– zna wszystkie poznane na lekcji nazwy

nazw sztućców i naczyń

nazwy sztućców i naczyń

sztućców i naczyń

nazwy sztućców i naczyń

sztućców i naczyń

– bardzo krótko opowiada o swoich ulu-

– krótko opowiada o swoich ulubionych

– zwięźle opowiada o swoich ulubionych

– dość szczegółowo opowiada o swoich

– wyczerpująco opowiada o swoich ulu-

bionych potrawach

potrawach

potrawach

ulubionych potrawach

bionych potrawach

– powtarzając za nagraniem, popełnia

– powtarzając za nagraniem, popełnia dość – powtarzając za nagraniem, popełnia

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

liczne błędy w wymowie nazw sztućców i

liczne błędy w wymowie nazw sztućców i

nieliczne błędy w wymowie nazw sztuć-

niem nazwy sztućców i naczyń

nazwy sztućców i naczyń

naczyń

naczyń

ców i naczyń

– na podstawie przeczytanego tekstu

– na podstawie przeczytanego tekstu

– na podstawie przeczytanego tekstu

– na podstawie przeczytanego tekstu

– na podstawie przeczytanego tekstu

(wpisy uczniów na Facebooku) umiejętnie

(wpisy uczniów na Face- booku) z wprawą

(wpisy uczniów na Facebooku) z trudem

(wpisy uczniów na Facebooku) zazwyczaj

(wpisy uczniów na Facebooku) prawidło-

przyporządkowuje poszczególnym oso-

przyporządkowuje poszczególnym oso-

przyporządkowuje poszczególnym osobom

prawidłowo przyporządkowuje poszczegól- wo przyporządkowuje poszczególnym

bom większość właściwych informacji

bom wszystkie właściwe informacje doty-

nieliczne właściwe informacje dotyczące

nym osobom niektóre właściwe informacje osobom liczne właściwe informacje doty-

dotyczących organizacji imprezy klasowej

czące organizacji imprezy klasowej

organizacji imprezy klasowej

dotyczące organizacji imprezy klasowej

– prawie całkowicie poprawnie dobiera do – bezbłędnie dobiera do minidialogów na

– w znikomym stopniu poprawnie dobiera

– częściowo poprawnie dobiera do minidia- – w większości poprawnie dobiera do

czące organizacji imprezy klasowej
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do minidialogów na temat artykułów

logów na temat artykułów spożywczych

minidialogów na temat artykułów spożyw- czych pasujące zdjęcia, a następnie prze-

zdjęcia, a następnie przeprowadza podob-

spożywczych pasujące zdjęcia, a następnie

pasujące zdjęcia, a następnie przeprowa-

czych pasujące zdjęcia, a następnie prze-

ne, rozbudowane rozmowy

przeprowadza według wzoru podobne,

dza według wzoru podobne, krótkie roz-

prowadza według wzoru podobne, krótkie rozmowy

– po wysłuchaniu dialogu bardzo sprawnie

bardzo krótkie rozmowy

mowy

rozmowy

– po wysłuchaniu dialogu dość sprawnie

wybiera odpowiednie zdjęcie oddające

– po wysłuchaniu dialogu z dużym trudem

– po wysłuchaniu dialogu z pewnym tru-

– po wysłuchaniu dialogu bez większego

wybiera odpowiednie zdjęcie oddające

nastrój wybrednej ciotki Giseli zaproszonej

wybiera odpowiednie zdjęcie oddające

dem wybiera odpowiednie zdjęcie oddają-

trudu wybiera odpowiednie zdjęcie odda-

nastrój wybrednej ciotki Giseli zaproszonej do rodziny na domowy obiad, a następnie

nastrój wybrednej ciotki Giseli zaproszonej

ce nastrój wybrednej ciotki Giseli zapro-

jące nastrój wybrednej ciotki Giseli zapro-

do rodziny na domowy obiad, a następnie

udziela odpowiedzi na wszystkie pytania

do rodziny na domowy obiad, a następnie

szonej do rodziny na domowy obiad, a

szonej do rodziny na domowy obiad, a

udziela odpowiedzi na prawie wszystkie

dotyczące tego obiadu

udziela odpowiedzi na niektóre pytania

następnie udziela odpowiedzi na wybrane

następnie udziela odpowiedzi na więk-

pytania dotyczące tego obiadu

– odpowiada na SMS kuzynki zaproszonej

dotyczące tego obiadu

pytania dotyczące tego obiadu

szość pytań dotyczących tego obiadu

– odpowiada na SMS kuzynki zaproszonej

na niedzielny obiad i szczegółowo infor-

– odpowiada na SMS kuzynki zaproszonej

– odpowiada na SMS kuzynki zaproszonej

– odpowiada na SMS kuzynki zaproszonej

na niedzielny obiad i dość szczegółowo

muje o zaplanowanych daniach

na niedzielny obiad i bardzo krótko infor-

na niedzielny obiad i krótko informuje o

na niedzielny obiad i zwięźle informuje o

informuje o zaplanowanych daniach

muje o zaplanowanych daniach

zaplanowanych daniach

zaplanowanych daniach

prowadza podobne, dość rozbudowane

Wiederholung/Powtórzenie
Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie część

Uczeń prawidłowo rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 1:

rzeniowej do rozdziału 1:

rzeniowej do rozdziału 1:

powtórzeniowej do rozdziału 1:

rzeniowej do rozdziału 1:

– zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami

– zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami

– zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami

– zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami

– zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami

prosi w restauracji o podanie karty dań,

prosi w restauracji o podanie karty dań,

prosi w restauracji o podanie karty dań,

prosi w restauracji o podanie karty dań,

prosi w restauracji o podanie karty dań,

kiełbaski z frytkami, kawy i ciasta, lodów,

kiełbaski z frytkami, kawy i ciasta, lodów,

kiełbaski z frytkami, kawy i ciasta, lodów,

kiełbaski z frytkami, kawy i ciasta, lodów,

kiełbaski z frytkami, kawy i ciasta, lodów,

szklanki wody oraz rachunku

szklanki wody oraz rachunku

szklanki wody oraz rachunku

szklanki wody oraz rachunku

szklanki wody oraz rachunku

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

sytuacji (mówi, że nie jest głodny, że jest

sytuacji (mówi, że nie jest głodny, że jest

sytuacji (mówi, że nie jest głodny, że jest

sytuacji (mówi, że nie jest głodny, że jest

sytuacji (mówi, że nie jest głodny, że jest

wegetarianinem, opowiada, co chce zjeść

wegetarianinem, opowiada, co chce zjeść

wegetarianinem, opowiada, co chce zjeść

wegetarianinem, opowiada, co chce zjeść

wegetarianinem, opowiada, co chce zjeść

na śniadanie, ocenia smak zamówionego

na śniadanie, ocenia smak zamówionego

na śniadanie, ocenia smak zamówionego

na śniadanie, ocenia smak zamówionego

na śniadanie, ocenia smak zamówionego

dania oraz informuje, czy krzesło obok jest

dania oraz informuje, czy krzesło obok jest

dania oraz informuje, czy krzesło obok jest dania oraz informuje, czy krzesło obok jest dania oraz informuje, czy krzesło obok jest

wolne)

wolne)

wolne)

– pracując w grupie, uczestniczy w zabawie – pracując w grupie, uczestniczy w zabawie – pracując w grupie, uczestniczy w zaba-
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polegającej na wymienieniu kolejno

polegającej na wymienieniu kolejno

wie polegającej na wymienieniu kolejno

wie polegającej na wymienieniu kolejno

wie polegającej na wymienieniu kolejno

wszystkich słów skojarzonych z podanymi

wszystkich słów skojarzonych z podanymi

wszystkich słów skojarzonych z podanymi

wszystkich słów skojarzonych z podanymi

wszystkich słów skojarzonych z podanymi

hasłami

hasłami

hasłami

hasłami

hasłami

– przygotowuje w czteroosobowej grupie

– przygotowuje w czteroosobowej grupie

– przygotowuje w czteroosobowej grupie

– przygotowuje w czteroosobowej grupie

– przygotowuje w czteroosobowej grupie

menu z ulubionymi potrawami na śniada-

menu z ulubionymi potrawami na śniada-

menu z ulubionymi potrawami na śniada-

menu z ulubionymi potrawami na śniada-

menu z ulubionymi potrawami na śniada-

nie, obiad i kolację

nie, obiad i kolację

nie, obiad i kolację

nie, obiad i kolację

nie, obiad i kolację

– zgaduje, o jakich produktach lub potra-

– zgaduje, o jakich produktach lub potra-

– zgaduje, o jakich produktach lub potra-

wach jest mowa

wach jest mowa

wach jest mowa

– bardzo dobrze zna i stosuje wszystkie

– doskonale zna i bezbłędnie stosuje w

struktury gramatyczne spośród wprowa-

wypowiedziach ustnych i pisemnych

– zgaduje, o jakich produktach lub potra-

– zgaduje, o jakich produktach lub potra-

wach jest mowa

wach jest mowa
Grammatik/Gramatyka
W zakresie gramatyki uczeń:

– zna jedynie elementarne struktury gra-

– zna większość struktur gramatycznych

matyczne spośród wprowadzonych przez

spośród wprowadzonych przez nauczyciela, gramatyczne spośród wprowadzonych

– zna i stosuje prawie wszystkie struktury

nauczyciela, popełnia liczne błędy grama-

popełnia sporo błędów gramatycznych

przez nauczyciela, popełnia nieliczne błędy dzonych przez nauczyciela, sporadycznie

wszystkie struktury gramatyczne spośród

tyczne

mających charakter przeoczeń, świadczą-

gramatyczne, niezakłócające lub zakłóca-

popełnia drobne błędy gramatyczne

wprowadzonych przez nauczyciela

cych o niepełnym opanowaniu struktur

jące w nieznacznym stopniu komunikację,

niezakłócające w żaden sposób komunika-

błędy mają charakter pomyłek i nie wy-

cji, potrafi je samodzielnie poprawić

stępują systematycznie
Wprowadzane i utrwalane struktury gramatyczne:
– forma möchte

– forma möchte

– forma möchte

– forma möchte

– forma möchte

– rzeczownik w bierniku

– rzeczownik w bierniku

– rzeczownik w bierniku

– rzeczownik w bierniku

– rzeczownik w bierniku

– zaimek osobowy w bierniku

– zaimek osobowy w bierniku

– zaimek osobowy w bierniku

– zaimek osobowy w bierniku

– zaimek osobowy w bierniku

Aktiver Wortschatz/Słowniczek
Uczeń w znikomym stopniu operuje pod-

Uczeń operuje wybranym, podstawowym

Uczeń prawidłowo operuje znaczną czę-

Uczeń dość sprawnie operuje słownic-

Uczeń swobodnie operuje słownictwem

stawowym słownictwem

słownictwem uwzględnionym na liście

ścią słownictwa uwzględnionego na liście

twem uwzględnionym na liście środków

uwzględnionym na liście środków leksy-

uwzględnionym na liście środków leksykal-

środków leksykalnych do aktywnego opa-

środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

kalnych do aktywnego opanowania
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opanowania
Training/Trening
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje w trzech

– rozumie prawie całą treść trzech nagrań

– rozumie w całości treść trzech nagrań

w trzech nagraniach dotyczących zamó-

nagraniach dotyczących zamówienia lodów trzech nagraniach dotyczących zamówie-

– rozumie znaczną część informacji w

dotyczących zamówienia lodów i soku w

dotyczących zamówienia lodów i soku w

wienia lodów i soku w kawiarni, smaku

i soku w kawiarni, smaku spożywanego

nia lodów i soku w kawiarni, smaku spo-

kawiarni, smaku spożywanego ciasta oraz

kawiarni, smaku spożywanego ciasta oraz

spożywanego ciasta oraz prośby o podanie

ciasta oraz prośby o podanie karty dań w

żywanego ciasta oraz prośby o podanie

prośby o podanie karty dań w restauracji

prośby o podanie karty dań w restauracji

karty dań w restauracji

restauracji

karty dań w restauracji
W zakresie znajomości funkcji językowych uczeń:

– w znikomym stopniu poprawnie uzupeł-

– częściowo poprawnie uzupełnia minidia-

– w większości poprawnie uzupełnia

– prawie całkowicie poprawnie uzupełnia

– w całości prawidłowo uzupełnia minidia-

nia minidialogi, wybierając z podanych

logi, wybierając z podanych odpowiedzi

minidialogi, wybierając z podanych odpo-

minidialogi, wybierając z podanych odpo-

logi, wybierając z podanych odpowiedzi

odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z

brakującą wypowiedź jednej z osób

wiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób wiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób brakującą wypowiedź jednej z osób

osób
W zakresie znajomości środków językowych uczeń:
– nieumiejętnie uzupełnia luki w tekście,

– w dużej mierze właściwie uzupełnia luki

– zazwyczaj prawidłowo uzupełnia luki w

– w zdecydowanej większości prawidłowo

– z wprawą uzupełnia luki w tekście,

wybierając spośród podanych wyrazów

w tekście, wybierając spośród podanych

tekście, wybierając spośród podanych

uzupełnia luki w tekście, wybierając spo-

wybierając spośród podanych wyrazów

właściwy

wyrazów właściwy

wyrazów właściwy

śród podanych wyrazów właściwy

właściwy

Rozdział 2. Sport oder Kunst?/Sport czy sztuka?
2.1. Ich kann nicht kommen/Nie mogę przyjść
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem nie-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

niezbędnym do składania, odrzucania i

niezbędnym do składania, odrzucania i

niezbędnym do składania, odrzucania i

zbędnym do składania, odrzucania i

niezbędnym do składania, odrzucania i

przyjmowania propozycji wspólnego spę-

przyjmowania propozycji wspólnego spę-

przyjmowania propozycji wspólnego

przyjmowania propozycji wspólnego

przyjmowania propozycji wspólnego

dzenia czasu

dzenia czasu

spędzenia czasu

spędzenia czasu

spędzenia czasu
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– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, dość

– pracując w czteroosobowej grupie, bez

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, z

nieudolnie podaje w tzw. łańcuszku bardzo

nieumiejętnie podaje w tzw. łańcuszku

trudu podaje w tzw. łańcuszku dość liczne

umiejętnie podaje w tzw. łańcuszku liczne

wprawą podaje w tzw. łańcuszku bardzo

nieliczne artykuły spożywcze, które lubi

nieliczne artykuły spożywcze, które lubi

artykuły spożywcze, które lubi oraz te,

artykuły spożywcze, które lubi oraz te,

liczne artykuły spożywcze, które lubi oraz

oraz te, których nie lubi

oraz te, których nie lubi

których nie lubi

których nie lubi

te, których nie lubi

– na podstawie wpisów zamieszczonych na

– na podstawie wpisów zamieszczonych na

– na podstawie wpisów zamieszczonych

– na podstawie wpisów zamieszczonych

– na podstawie wpisów zamieszczonych

Facebooku tylko w niewielkim stopniu

Facebooku częściowo poprawnie udziela

na Facebooku w większości poprawnie

na Facebooku prawie całkowicie popraw-

na Facebooku bezbłędnie udziela odpo-

poprawnie udziela odpowiedzi na pytanie,

odpowiedzi na pytanie, kto pójdzie, a kto

udziela odpowiedzi na pytanie, kto pój-

nie udziela odpowiedzi na pytanie, kto

wiedzi na pytanie, kto pójdzie, a kto nie

kto pójdzie, a kto nie pójdzie na koncert

nie pójdzie na koncert Patricka

dzie, a kto nie pójdzie na koncert Patricka

pójdzie, a kto nie pójdzie na koncert

pójdzie na koncert Patricka

Patricka

– na podstawie zamieszczonych informacji

– na podstawie zamieszczonych informacji Patricka

– na podstawie zamieszczonych informacji

z dość licznymi uchybieniami zapisuje w

z kilkoma uchybieniami zapisuje w zeszy-

– na podstawie zamieszczonych informacji sprawnie zapisuje w zeszycie, dlaczego

z licznymi uchybieniami zapisuje w zeszy-

zeszycie, dlaczego osoby przedstawione na

cie, dlaczego osoby przedstawione na

z niewielką ilością uchybień zapisuje w

osoby przedstawione na zdjęciach nie

cie, dlaczego osoby przedstawione na

zdjęciach nie mogą pójść na koncert Patric- zdjęciach nie mogą pójść na koncert

zeszycie, dlaczego osoby przedstawione

mogą pójść na koncert Patricka

– na podstawie zamieszczonych informacji

zdjęciach nie mogą pójść na koncert Patric- ka

Patricka

na zdjęciach nie mogą pójść na koncert

– wykorzystując podane słownictwo, z

ka

– wykorzystując podane słownictwo, w

– wykorzystując podane słownictwo,

Patricka

wprawą prowadzi w parze według wzoru

– wykorzystując podane słownictwo, z

dużej mierze poprawnie prowadzi w parze

właściwie prowadzi w parze według wzoru – wykorzystując podane słownictwo,

rozbudowane dialogi dotyczące chęci i

trudem prowadzi w parze według wzoru

według wzoru krótkie dialogi dotyczące

zwięzłe dialogi dotyczące chęci i odmowy

odmowy pójścia do kina, parku oraz do

bardzo krótkie dialogi dotyczące chęci i

chęci i odmowy pójścia do kina, parku oraz

pójścia do kina, parku oraz do Anny i Luisy wzoru obszerne dialogi dotyczące chęci i

Anny i Luisy

odmowy pójścia do kina, parku oraz do

do Anny i Luisy

– po przeanalizowaniu notatek Sary dość

odmowy pójścia do kina, parku oraz do

– po przeanalizowaniu notatek Sary swo-

Anny i Luisy

– po przeanalizowaniu notatek Sary dość

płynnie opowiada o jej planach na po-

Anny i Luisy

bodnie opowiada o jej planach na po-

– po przeanalizowaniu notatek Sary nieu-

nieporadnie opowiada o jej planach na

szczególne dni tygodnia

– po przeanalizowaniu notatek Sary płyn-

szczególne dni tygodnia

dolnie opowiada o jej planach na poszcze-

poszczególne dni tygodnia

– na podstawie wysłuchanego dialogu

nie opowiada o jej planach na poszczegól-

– na podstawie wysłuchanego dialogu

gólne dni tygodnia

– na podstawie wysłuchanego dialogu oraz

oraz podanych informacji prowadzi w

ne dni tygodnia

oraz podanych informacji prowadzi w

– na podstawie wysłuchanego dialogu oraz

podanych informacji prowadzi w parze

parze podobne, zwięzłe rozmowy dotyczą- – na podstawie wysłuchanego dialogu

parze podobne, rozbudowane rozmowy

podanych informacji prowadzi w parze

podobne, krótkie rozmowy dotyczące

ce propozycji spędzenia wolnego czasu

oraz podanych informacji prowadzi w

dotyczące propozycji spędzenia wolnego

podobne, bardzo proste, krótkie rozmowy

propozycji spędzenia wolnego czasu

– popełniając dość liczne błędy, redaguje

parze podobne, bardziej obszerne rozmo-

czasu

dotyczące propozycji spędzenia wolnego

– popełniając liczne błędy, redaguje krótki

krótki wpis na Facebooku dotyczący

wy dotyczące propozycji spędzenia wolne- – bezbłędnie redaguje krótki wpis na

czasu

wpis na Facebooku dotyczący zorganizo-

zorganizowania wspólnego wyjścia do kina go czasu

umiejętnie prowadzi w parze według

Facebooku dotyczący zorganizowania

– popełniając bardzo liczne błędy, redaguje wania wspólnego wyjścia do kina

– sporadycznie popełniając błędy, redagu- wspólnego wyjścia do kina

krótki wpis na Facebooku dotyczący zorga-

je krótki wpis na Facebooku dotyczący
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zorganizowania wspólnego wyjścia do kina
2.2. Ich bin ein Kinofan/Jestem fanem kina
Uczeń:

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem dotyczą-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

dotyczącym zainteresowań i form spędza-

dotyczącym zainteresowań i form spędza-

dotyczącym zainteresowań i form spędza-

cym zainteresowań i form spędzania

dotyczącym zainteresowań i form spędza-

nia wolnego czasu oraz umożliwiającym

nia wolnego czasu oraz umożliwiającym

nia wolnego czasu oraz umożliwiającym

wolnego czasu oraz umożliwiającym

nia wolnego czasu oraz umożliwiającym

określanie częstotliwości wykonywania

określanie częstotliwości wykonywania

określanie częstotliwości wykonywania

określanie częstotliwości wykonywania

określanie częstotliwości wykonywania

czynności

czynności

czynności

czynności

czynności

– nieudolnie zadaje koledze / koleżance

– dość nieumiejętnie zadaje koledze /

– prawidłowo zadaje koledze / koleżance

– umiejętnie zadaje koledze / koleżance

– z wprawą zadaje koledze / koleżance

pytania dotyczące tego, co umie, może,

koleżance pytania dotyczące tego, co umie, pytania dotyczące tego, co umie, może,

pytania dotyczące tego, co umie, może,

pytania dotyczące tego, co umie, może,

musi, chce lub powinien / powinna zrobić,

może, musi, chce lub powinien / powinna

musi, chce lub powinien / powinna zrobić, musi, chce lub powinien / powinna zrobić, musi, chce lub powinien / powinna zrobić,

a zanotowane odpowiedzi bardzo krótko

zrobić, a zanotowane odpowiedzi krótko

a zanotowane odpowiedzi zwięźle prezen- a zanotowane odpowiedzi dość szczegó-

a zanotowane odpowiedzi z detalami

prezentuje na forum klasy

prezentuje na forum klasy

tuje na forum klasy

łowo prezentuje na forum klasy

prezentuje na forum klasy

– na podstawie przeczytanych na forum

– na podstawie przeczytanych na forum

– na podstawie przeczytanych na forum

– na podstawie przeczytanych na forum

– na podstawie przeczytanych na forum

wypowiedzi młodych ludzi na temat ich

wypowiedzi młodych ludzi na temat ich

wypowiedzi młodych ludzi na temat ich

wypowiedzi młodych ludzi na temat ich

wypowiedzi młodych ludzi na temat ich

hobby z licznymi uchybieniami udziela

hobby z dość licznymi uchybieniami udziela hobby z nielicznymi uchybieniami udziela

hobby prawie bezbłędnie udziela odpo-

hobby bezbłędnie udziela odpowiedzi na

odpowiedzi na pytania dotyczące ich

odpowiedzi na pytania dotyczące ich

odpowiedzi na pytania dotyczące ich

wiedzi na pytania dotyczące ich zaintere-

pytania dotyczące ich zainteresowań i

zainteresowań i czasu wolnego

zainteresowań i czasu wolnego

zainteresowań i czasu wolnego

sowań i czasu wolnego

czasu wolnego

– wykorzystując podane słownictwo, pisze

– wykorzystując podane słownictwo, pisze

– wykorzystując podane słownictwo, pisze – wykorzystując podane słownictwo, pisze – wykorzystując podane słownictwo, pisze

oraz odczytuje bardzo krótką informację o

oraz odczytuje krótką informację o swoich

oraz odczytuje dość obszerną informację o oraz odczytuje obszerną informację o

oraz odczytuje wyczerpującą informację o

swoich zainteresowaniach bądź o zaintere-

zainteresowaniach bądź o zainteresowa-

swoich zainteresowaniach bądź o zainte-

swoich zainteresowaniach bądź o zainte-

swoich zainteresowaniach bądź o zainte-

sowaniach jednej z osób zaprezentowa-

niach jednej z osób zaprezentowanych na

resowaniach jednej z osób zaprezentowa-

resowaniach jednej z osób zaprezentowa-

resowaniach jednej z osób zaprezentowa-

nych na zdjęciach

zdjęciach

nych na zdjęciach

nych na zdjęciach

nych na zdjęciach

– po przeanalizowaniu treści ogłoszenia

– po przeanalizowaniu treści ogłoszenia

– po przeanalizowaniu treści ogłoszenia

– po przeanalizowaniu treści ogłoszenia

– po przeanalizowaniu treści ogłoszenia

(program maratonu kulturalnego) mówi,

(program maratonu kulturalnego) mówi,

(program maratonu kulturalnego) mówi,

(program maratonu kulturalnego) mówi,

(program maratonu kulturalnego) mówi,

który punkt programu uważa za interesują- który punkt programu uważa za interesują- który punkt programu uważa za interesu-

który punkt programu uważa za interesu-

który punkt programu uważa za interesu-

cy, i z trudem uzasadnia swoje zdanie

cy, i dość nieporadnie uzasadnia swoje

jący, i dość umiejętnie uzasadnia swoje

jący, i umiejętnie uzasadnia swoje zdanie

jący, i z wprawą uzasadnia swoje zdanie

– po wysłuchaniu trzech dialogów dotyczą-

zdanie

zdanie

– po wysłuchaniu trzech dialogów doty-
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cych zainteresowań związanych z różnymi

– po wysłuchaniu trzech dialogów dotyczą-

– po wysłuchaniu trzech dialogów doty-

czących zainteresowań związanych z

– po wysłuchaniu trzech dialogów doty-

dziedzinami kultury z licznymi uchybienia-

cych zainteresowań związanych z różnymi

czących zainteresowań związanych z

różnymi dziedzinami kultury prawie bez-

czących zainteresowań związanych z

mi decyduje, które z zamieszczonych

dziedzinami kultury z dość licznymi uchy-

różnymi dziedzinami kultury z nielicznymi

błędnie decyduje, które z zamieszczonych

różnymi dziedzinami kultury bezbłędnie

informacji są prawdziwe, a które fałszywe

bieniami decyduje, które z zamieszczonych

uchybieniami decyduje, które z zamiesz-

informacji są prawdziwe, a które fałszywe

decyduje, które z zamieszczonych infor-

– na podstawie wysłuchanych dialogów i

informacji są prawdziwe, a które fałszywe

czonych informacji są prawdziwe, a które

– na podstawie wysłuchanych dialogów i

macji są prawdziwe, a które fałszywe

zamieszczonego słownictwa z dużym

– na podstawie wysłuchanych dialogów i

fałszywe

zamieszczonego słownictwa umiejętnie

trudem przeprowadza w parze podobne

zamieszczonego słownictwa z trudem

– na podstawie wysłuchanych dialogów i

przeprowadza w parze podobne rozmowy

– na podstawie wysłuchanych dialogów i

rozmowy na temat chęci lub braku chęci

przeprowadza w parze podobne rozmowy

zamieszczonego słownictwa właściwie

na temat chęci lub braku chęci wyjścia do

zamieszczonego słownictwa z wprawą

wyjścia do muzeum, kina, biblioteki oraz na na temat chęci lub braku chęci wyjścia do

przeprowadza w parze podobne rozmowy

muzeum, kina, biblioteki oraz na koncert

przeprowadza w parze podobne rozmowy

koncert

muzeum, kina, biblioteki oraz na koncert

na temat chęci lub braku chęci wyjścia do

– ustala właściwą kolejność SMS-ów

na temat chęci lub braku chęci wyjścia do

– ustala właściwą kolejność SMS-ów doty-

– ustala właściwą kolejność SMS-ów doty-

muzeum, kina, biblioteki oraz na koncert

dotyczących wspólnego wyjścia na mara-

muzeum, kina, biblioteki oraz na koncert

czących wspólnego wyjścia na maraton

czących wspólnego wyjścia na maraton

– ustala właściwą kolejność SMS-ów

ton kulturalny, a następnie, popełniając

– ustala właściwą kolejność SMS-ów

kulturalny, a następnie, popełniając bardzo kulturalny, a następnie, popełniając liczne

dotyczących wspólnego wyjścia na mara-

bardzo nieliczne błędy, pisze w parze

dotyczących wspólnego wyjścia na mara-

liczne błędy, pisze w parze podobne SMS-y

ton kulturalny, a następnie, popełniając

podobne SMS-y

ton kulturalny, a następnie bezbłędnie

błędy, pisze w parze podobne SMS-y

dość liczne błędy, pisze w parze podobne

pisze w parze podobne SMS-y

SMS-y
2.3. Spielst du Fußball?/Grasz w piłkę nożną?
Uczeń:
– zna jedynie wybrane nazwy poznanych

– zna większość poznanych na lekcji nazw

– zna prawie wszystkie nazwy poznanych

– zna wszystkie nazwy poznanych na lekcji

na lekcji dyscyplin sportowych oraz sprzętu dyscyplin sportowych oraz sprzętu sporto-

– zna dużą część poznanych na lekcji nazw

dyscyplin sportowych oraz sprzętu spor-

na lekcji dyscyplin sportowych oraz sprzę-

dyscyplin sportowych oraz sprzętu spor-

sportowego

wego

towego

tu sportowego

towego

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem umożli-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

umożliwiającym informowanie o swoich

umożliwiającym informowanie o swoich

umożliwiającym informowanie o swoich

wiającym informowanie o swoich zainte-

umożliwiającym informowanie o swoich

zainteresowaniach związanych ze sportem

zainteresowaniach związanych ze sportem

zainteresowaniach związanych ze sportem resowaniach związanych ze sportem

zainteresowaniach związanych ze sportem

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, w

– pracując w czteroosobowej grupie, dość

– pracując w czteroosobowej grupie, z

prawie wcale nie angażuje się w zabawę

niewielkim stopniu angażuje się w zabawę

aktywnie angażuje się w zabawę polegają- zaangażowaniem uczestniczy w zabawie

dużym zaangażowaniem uczestniczy w

polegającą na podawaniu możliwie jak

polegającą na podawaniu możliwie jak

cą na podawaniu możliwie jak największej

polegającej na podawaniu możliwie jak

zabawie polegającej na podawaniu możli-

największej liczby skojarzeń ze słowem

największej liczby skojarzeń ze słowem

liczby skojarzeń ze słowem „zaintereso-

największej liczby skojarzeń ze słowem

wie jak największej liczby skojarzeń ze
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„zainteresowania”

„zainteresowania”

wania”

„zainteresowania”

słowem „zainteresowania”

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

– na podstawie wysłuchanego dialogu

wskazuje zdanie zgodne z jego treścią, a

wskazuje zdanie zgodne z jego treścią, a

wskazuje zdanie zgodne z jego treścią, a

wskazuje zdanie zgodne z jego treścią, a

wskazuje zdanie zgodne z jego treścią, a

następnie zaznacza nieliczne ilustracje

następnie zaznacza wybrane ilustracje

następnie zaznacza większość ilustracji

następnie zaznacza prawie wszystkie

następnie zaznacza wszystkie ilustracje

przedstawiające dyscypliny sportu, o

przedstawiające dyscypliny sportu, o

przedstawiających dyscypliny sportu, o

ilustracje przedstawiające dyscypliny

przedstawiające dyscypliny sportu, o

których jest w nim mowa

których jest w nim mowa

których jest w nim mowa

sportu, o których jest w nim mowa

których jest w nim mowa

– na podstawie wysłuchanych oraz przeczy- – na podstawie wysłuchanych oraz przeczy- – na podstawie wysłuchanych oraz prze-

– na podstawie wysłuchanych oraz prze-

– na podstawie wysłuchanych oraz prze-

tanych dialogów nieudolnie przeprowadza

tanych dialogów dość nieumiejętnie prze-

czytanych dialogów prawidłowo przepro-

czytanych dialogów umiejętnie przepro-

czytanych dialogów z wprawą przeprowa-

w parze podobne rozmowy dotyczące gry

prowadza w parze podobne rozmowy

wadza w parze podobne rozmowy doty-

wadza w parze podobne rozmowy doty-

dza w parze podobne rozmowy dotyczące

w tenisa, siatkówkę, piłkę nożną oraz

dotyczące gry w tenisa, siatkówkę, piłkę

czące gry w tenisa, siatkówkę, piłkę nożną

czące gry w tenisa, siatkówkę, piłkę nożną

gry w tenisa, siatkówkę, piłkę nożną oraz

ręczną, pływania, jazdy na rowerze i biega-

nożną oraz ręczną, pływania, jazdy na

oraz ręczną, pływania, jazdy na rowerze i

oraz ręczną, pływania, jazdy na rowerze i

ręczną, pływania, jazdy na rowerze i

nia

rowerze i biegania

biegania

biegania

biegania

– na podstawie wpisów na forum dotyczą-

– na podstawie wpisów na forum dotyczą-

– na podstawie wpisów na forum dotyczą- – na podstawie wpisów na forum dotyczą- – na podstawie wpisów na forum dotyczą-

cych uprawiania sportu dobiera do nielicz-

cych uprawiania sportu dobiera do niektó-

cych uprawiania sportu dobiera do więk-

cych uprawiania sportu dobiera do prawie cych uprawiania sportu dobiera do

nych zamieszczonych pytań właściwe

rych zamieszczonych pytań właściwe

szości zamieszczonych pytań właściwe

wszystkich zamieszczonych pytań właści-

wszystkich zamieszczonych pytań właści-

odpowiedzi

odpowiedzi

odpowiedzi

we odpowiedzi

we odpowiedzi

– popełniając bardzo liczne błędy, redaguje – popełniając liczne błędy, redaguje krótką

– popełniając dość liczne błędy, redaguje

– sporadycznie popełniając błędy, redagu- – bezbłędnie redaguje krótką informację

krótką informację na Facebooku na temat

informację na Facebooku na temat roli

krótką informację na Facebooku na temat

je krótką informację na Facebooku na

na Facebooku na temat roli sportu w

roli sportu w swoim życiu

sportu w swoim życiu

roli sportu w swoim życiu

temat roli sportu w swoim życiu

swoim życiu

– po przeanalizowaniu trzech ogłoszeń

– po przeanalizowaniu trzech ogłoszeń

– po przeanalizowaniu trzech ogłoszeń w

– po przeanalizowaniu trzech ogłoszeń

tylko w niewielkim stopniu poprawnie

częściowo poprawnie odpowiada na pyta-

większości poprawnie odpowiada na

prawie całkowicie poprawnie odpowiada

– po przeanalizowaniu trzech ogłoszeń

odpowiada na pytania dotyczące organi-

nia dotyczące organizowanego minimara-

pytania dotyczące organizowanego mini-

na pytania dotyczące organizowanego

całkowicie poprawnie odpowiada na

zowanego minimaratonu i wycieczki rowe-

tonu i wycieczki rowerowej oraz odwołania maratonu i wycieczki rowerowej oraz

minimaratonu i wycieczki rowerowej oraz

pytania dotyczące organizowanego mini-

rowej oraz odwołania treningu piłki nożnej

treningu piłki nożnej

odwołania treningu piłki nożnej

odwołania treningu piłki nożnej

maratonu i wycieczki rowerowej oraz

– na podstawie wysłuchanych dialogów,

odwołania treningu piłki nożnej

– na podstawie wysłuchanych dialogów,

– na podstawie wysłuchanych dialogów,

dotyczących umawiania się na wycieczkę

rowerową oraz gry w piłkę nożną, z trudem dotyczących umawiania się na wycieczkę

dotyczących umawiania się na wycieczkę

rowerową oraz gry w piłkę nożną spraw-

– na podstawie wysłuchanych dialogów,

decyduje, które z zamieszczonych informa-

rowerową oraz gry w piłkę nożną, w dużej

rowerową oraz gry w piłkę nożną, właści-

nie decyduje, które z zamieszczonych

dotyczących umawiania się na wycieczkę

cji są zgodne z ich treścią

mierze poprawnie decyduje, które z za-

wie decyduje, które z zamieszczonych

informacji są zgodne z ich treścią

rowerową oraz gry w piłkę nożną, umie-

– na podstawie wysłuchanych dialogów,
dotyczących umawiania się na wycieczkę

AUTORZY: Zuzanna Haber, Barbara Kalinowska

12

Język niemiecki | Aktion Deutsch | Klasa 8

dopuszczający

Szkoła podstawowa

dostateczny

– przy znacznej pomocy nauczyciela pro-

mieszczonych informacji są zgodne z ich

wadzi według wzoru rozmowy, w których

treścią

pojawia się propozycja uprawiania sportu,

– przy nieznacznej pomocy nauczyciela

dobry
informacji są zgodne z ich treścią
– korzystając sporadycznie z pomocy

bardzo dobry

celujący

– płynnie prowadzi według wzoru rozmo-

jętnie decyduje, które z zamieszczonych

wy, w których pojawia się propozycja

informacji są zgodne z ich treścią

uprawiania sportu, informacja o braku

informacja o braku odpowiedniego sprzętu prowadzi według wzoru rozmowy, w

nauczyciela prowadzi dość płynnie według odpowiedniego sprzętu sportowego (piłki, – płynnie i swobodnie prowadzi według

sportowego (piłki, rakietki, roweru) oraz

których pojawia się propozycja uprawiania

wzoru rozmowy, w których pojawia się

rakietki, roweru) oraz rozwiązanie pro-

wzoru rozmowy, w których pojawia się

rozwiązanie problemu

sportu, informacja o braku odpowiedniego

propozycja uprawiania sportu, informacja

blemu

propozycja uprawiania sportu, informacja

sprzętu sportowego (piłki, rakietki, roweru) o braku odpowiedniego sprzętu sporto-

o braku odpowiedniego sprzętu sporto-

oraz rozwiązanie problemu

wego (piłki, rakietki, roweru) oraz rozwią-

wego (piłki, rakietki, roweru) oraz rozwią-

zanie problemu

zanie problemu

Wiederholung
Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie część

Uczeń prawidłowo rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 2:

rzeniowej do rozdziału 2:

rzeniowej do rozdziału 2:

powtórzeniowej do rozdziału 2:

rzeniowej do rozdziału 2:

– przedstawia koledze / koleżance propo-

– przedstawia koledze / koleżance propo-

– przedstawia koledze / koleżance propo-

– przedstawia koledze / koleżance propo-

– przedstawia koledze / koleżance propo-

zycję wspólnego wyjścia do kina, na kon-

zycję wspólnego wyjścia do kina, na kon-

zycję wspólnego wyjścia do kina, na kon-

zycję wspólnego wyjścia do kina, na kon-

zycję wspólnego wyjścia do kina, na kon-

cert kolegi z klasy oraz gry w piłkę

cert kolegi z klasy oraz gry w piłkę

cert kolegi z klasy oraz gry w piłkę

cert kolegi z klasy oraz gry w piłkę

cert kolegi z klasy oraz gry w piłkę

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

– reaguje odpowiednio do podanych

sytuacji (odmowa wspólnego wyjścia do

sytuacji (odmowa wspólnego wyjścia do

sytuacji (odmowa wspólnego wyjścia do

sytuacji (odmowa wspólnego wyjścia do

sytuacji (odmowa wspólnego wyjścia do

muzeum, na mecz, na basen oraz na kon-

muzeum, na mecz, na basen oraz na kon-

muzeum, na mecz, na basen oraz na

muzeum, na mecz, na basen oraz na

muzeum, na mecz, na basen oraz na

cert wraz z uzasadnieniem)

cert wraz z uzasadnieniem)

koncert wraz z uzasadnieniem)

koncert wraz z uzasadnieniem)

koncert wraz z uzasadnieniem)

– przeprowadza w parze według zamiesz-

– przeprowadza w parze według zamiesz-

– przeprowadza w parze według zamiesz-

– przeprowadza w parze według zamiesz-

– przeprowadza w parze według zamiesz-

czonego schematu krótkie dialogi dotyczą-

czonego schematu krótkie dialogi dotyczą-

czonego schematu krótkie dialogi dotyczą- czonego schematu krótkie dialogi dotyczą- czonego schematu krótkie dialogi dotyczą-

ce wspólnego wyjścia do kina oraz zainte-

ce wspólnego wyjścia do kina oraz zainte-

ce wspólnego wyjścia do kina oraz zainte-

ce wspólnego wyjścia do kina oraz zainte-

ce wspólnego wyjścia do kina oraz zainte-

resowań i hobby

resowań i hobby

resowań i hobby

resowań i hobby

resowań i hobby

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie,

przygotowuje mapę myśli do tematu

przygotowuje mapę myśli do tematu

przygotowuje mapę myśli do tematu

przygotowuje mapę myśli do tematu

przygotowuje mapę myśli do tematu

„hobby”, porównuje i uzupełnia propozy-

„hobby”, porównuje i uzupełnia propozy-

„hobby”, porównuje i uzupełnia propozycje „hobby”, porównuje i uzupełnia propozycje „hobby”, porównuje i uzupełnia propozy-
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dopuszczający

Szkoła podstawowa

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

z członkami pozostałych grup

z członkami pozostałych grup

cje z członkami pozostałych grup

cje z członkami pozostałych grup

cje z członkami pozostałych grup

– pisze oraz prezentuje na forum klasy

– pisze oraz prezentuje na forum klasy

– pisze oraz prezentuje na forum klasy

– pisze oraz prezentuje na forum klasy

– pisze oraz prezentuje na forum klasy

swoją wymówkę na propozycję nauczyciel-

swoją wymówkę na propozycję nauczyciel-

swoją wymówkę na propozycję nauczy-

swoją wymówkę na propozycję nauczy-

swoją wymówkę na propozycję nauczy-

ki dotyczącą dodatkowych czterech godzin

ki dotyczącą dodatkowych czterech godzin

cielki dotyczącą dodatkowych czterech

cielki dotyczącą dodatkowych czterech

cielki dotyczącą dodatkowych czterech

języka niemieckiego

języka niemieckiego

godzin języka niemieckiego

godzin języka niemieckiego

godzin języka niemieckiego

– rozwiązuje kwiz sportowy

– rozwiązuje kwiz sportowy

– rozwiązuje kwiz sportowy

– rozwiązuje kwiz sportowy

– rozwiązuje kwiz sportowy

– bardzo dobrze zna i stosuje wszystkie

– doskonale zna i bezbłędnie stosuje w

struktury gramatyczne spośród wprowa-

wypowiedziach ustnych i pisemnych

Grammatik
W zakresie gramatyki uczeń:
– zna jedynie elementarne struktury gra-

– zna większość struktur gramatycznych

matyczne spośród wprowadzonych przez

spośród wprowadzonych przez nauczyciela, gramatyczne spośród wprowadzonych

– zna i stosuje prawie wszystkie struktury

nauczyciela, popełnia liczne błędy grama-

popełnia sporo błędów gramatycznych

przez nauczyciela, popełnia nieliczne błędy dzonych przez nauczyciela, sporadycznie

wszystkie struktury gramatyczne spośród

tyczne

mających charakter przeoczeń, świadczą-

gramatyczne, niezakłócające lub zakłóca-

popełnia drobne błędy gramatyczne

wprowadzonych przez nauczyciela

cych o niepełnym opanowaniu struktur

jące w nieznacznym stopniu komunikację,

niezakłócające w żaden sposób komunika-

błędy mają charakter pomyłek i nie wy-

cji, potrafi je samodzielnie poprawić

stępują systematycznie
Wprowadzane i utrwalane w struktury gramatyczne:
– czasowniki modalne: können, wollen,

– czasowniki modalne: können, wollen,

– czasowniki modalne: können, wollen,

– czasowniki modalne: können, wollen,

– czasowniki modalne: können, wollen,

müssen, sollen, dürfen w czasie teraźniej-

müssen, sollen, dürfen w czasie teraźniej-

müssen, sollen, dürfen w czasie teraźniej-

müssen, sollen, dürfen w czasie teraźniej-

müssen, sollen, dürfen w czasie teraźniej-

szym oraz forma möchte

szym oraz forma möchte

szym oraz forma möchte

szym oraz forma möchte

szym oraz forma möchte

– przysłówki określające częstotliwość

– przysłówki określające częstotliwość

– przysłówki określające częstotliwość

– przysłówki określające częstotliwość

– przysłówki określające częstotliwość

zdarzeń: oft, sehr oft, ab und zu, nie

zdarzeń: oft, sehr oft, ab und zu, nie

zdarzeń: oft, sehr oft, ab und zu, nie

zdarzeń: oft, sehr oft, ab und zu, nie

zdarzeń: oft, sehr oft, ab und zu, nie

Aktiver Wortschatz
Uczeń w znikomym stopniu operuje pod-

Uczeń operuje wybranym, podstawowym

Uczeń prawidłowo operuje znaczną czę-

Uczeń dość sprawnie operuje słownic-

Uczeń swobodnie operuje słownictwem

stawowym słownictwem uwzględnionym

słownictwem uwzględnionym na liście

ścią słownictwa uwzględnionego na liście

twem uwzględnionym na liście środków

uwzględnionym na liście środków leksy-

na liście środków leksykalnych do aktyw-

środków leksykalnych do aktywnego opa-

środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

kalnych do aktywnego opanowania

nego opanowania

nowania

opanowania
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dopuszczający

Szkoła podstawowa

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Training
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:
– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje zawarte w

– rozumie znaczną część informacji zawar- – rozumie prawie wszystkie informacje

– rozumie w całości treść nagrania i cał-

zawartych w nagraniu i z dużym trudem

nagraniu i z trudem dobiera do każdej z

tych w nagraniu i zazwyczaj prawidłowo

zawarte w nagraniu i w większości po-

kowicie otwarcie dobiera do każdej z

dobiera do każdej z czterech wypowiedzi

czterech wypowiedzi właściwą reakcję

dobiera do każdej z czterech wypowiedzi

prawnie dobiera do każdej z czterech

czterech wypowiedzi właściwą reakcję

właściwą reakcję (ustalenie godziny i

(ustalenie godziny i miejsca spotkania,

właściwą reakcję (ustalenie godziny i

wypowiedzi właściwą reakcję (ustalenie

(ustalenie godziny i miejsca spotkania,

miejsca spotkania, wspólne wyjście na

wspólne wyjście na koncert, odmowa gry w miejsca spotkania, wspólne wyjście na

godziny i miejsca spotkania, wspólne

wspólne wyjście na koncert, odmowa gry

koncert, odmowa gry w piłkę nożną, infor-

piłkę nożną, informacja na temat częstotli-

koncert, odmowa gry w piłkę nożną,

wyjście na koncert, odmowa gry w piłkę

w piłkę nożną, informacja na temat czę-

macja na te- mat częstotliwości chodzenia

wości chodzenia do kina)

informacja na temat częstotliwości cho-

nożną, informacja na temat częstotliwości

stotliwości chodzenia do kina)

dzenia do kina)

chodzenia do kina)

do kina)

W zakresie rozumienia tekstów pisanych uczeń:
– jedynie przy znacznej pomocy ze strony

– przy pewnej pomocy ze strony nauczycie- – rozumie większość informacji zawartych

– rozumie prawie wszystkie informacje

– dokładnie rozumie wszystkie informacje

nauczyciela rozumie informacje zawarte w

la rozumie informacje zawarte w czterech

w czterech różnych tekstach (wiadomość,

zawarte w czterech różnych tekstach

zawarte w czterech różnych tekstach

czterech różnych tekstach (wiadomość,

różnych tekstach (wiadomość, ogłoszenie,

ogłoszenie, wpis na forum, czat) i zazwy-

(wiadomość, ogłoszenie, wpis na forum,

(wiadomość, ogłoszenie, wpis na forum,

ogłoszenie, wpis na forum, czat) i z trudem

wpis na forum, czat) i w dużej mierze

czaj prawidłowo wybiera odpowiedzi

czat) i w zdecydowanej większości prawi-

czat) i z wprawą wybiera odpowiedzi

wybiera odpowiedzi zgodne z ich treścią

poprawnie wybiera odpowiedzi zgodne z

zgodne z ich treścią

dłowo wybiera odpowiedzi zgodne z ich

zgodne z ich treścią

ich treścią

treścią
Rozdział 3. Einmal im Jahr/Raz w roku
3.1. Heute ist der 1. März/Dzisiaj jest 1. marzec
Uczeń:

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem niezbęd-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

niezbędnym do nazywania pór roku i

niezbędnym do nazywania pór roku i

niezbędnym do nazywania pór roku i

nym do nazywania pór roku i miesięcy

niezbędnym do nazywania pór roku i

miesięcy oraz udzielania informacji z zasto- miesięcy oraz udzielania informacji z zasto- miesięcy oraz udzielania informacji z

oraz udzielania informacji z zastosowa-

miesięcy oraz udzielania informacji z

sowaniem liczebnika porządkowego

sowaniem liczebnika porządkowego

zastosowaniem liczebnika porządkowego

niem liczebnika porządkowego

zastosowaniem liczebnika porządkowego

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, dość

– pracując w czteroosobowej grupie, bez

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, z
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dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

nieudolnie podaje w tzw. łańcuszku bardzo

nieumiejętnie podaje w tzw. łańcuszku

trudu podaje w tzw. łańcuszku dość liczne

umiejętnie podaje w tzw. łańcuszku liczne

wprawą podaje w tzw. łańcuszku bardzo

nieliczne propozycje spędzania czasu w

nieliczne propozycje spędzania czasu w

propozycje spędzania czasu w poszczegól-

propozycje spędzania czasu w poszczegól-

liczne propozycje spędzania czasu w

poszczególnych dniach tygodnia

poszczególnych dniach tygodnia

nych dniach tygodnia

nych dniach tygodnia

poszczególnych dniach tygodnia

– z dużym trudem powtarza za nagraniem

– z trudem powtarza za nagraniem nazwy

– w większości poprawnie powtarza za

– prawie całkowicie poprawnie powtarza

– w całości prawidłowo powtarza za

nazwy miesięcy oraz pór roku

miesięcy oraz pór roku

nagraniem nazwy miesięcy oraz pór roku

za nagraniem nazwy miesięcy oraz pór

nagraniem nazwy miesięcy oraz pór roku

– po wysłuchaniu rozmowy dotyczącej

roku

– po wysłuchaniu rozmowy dotyczącej

– po wysłuchaniu rozmowy dotyczącej
ustalenia terminu rodzinnego wyjazdu z

– po wysłuchaniu rozmowy dotyczącej

ustalenia terminu rodzinnego wyjazdu z

– po wysłuchaniu rozmowy dotyczącej

ustalenia terminu rodzinnego wyjazdu

licznymi uchybieniami decyduje, które z

ustalenia terminu rodzinnego wyjazdu z

nielicznymi uchybieniami decyduje, które

ustalenia terminu rodzinnego wyjazdu

bezbłędnie decyduje, które z zamieszczo-

zamieszczonych informacji są prawdziwe

dość licznymi uchybieniami decyduje, które z zamieszczonych informacji są prawdziwe prawie bezbłędnie decyduje, które z

– korzystając z zamieszczonej

z zamieszczonych informacji są prawdziwe

– korzystając z zamieszczonej odmiany

odmiany przykładowego czasownika

– korzystając z zamieszczonej odmiany

przykładowego czasownika zwrotnego,

zwrotnego, uzupełnia nieliczne luki odpo-

przykładowego czasownika zwrotnego,

uzupełnia większość luk odpowiednimi

– korzystając z zamieszczonej odmiany

przykładowego czasownika zwrotnego,

wiednimi zaimkami zwrotnymi

uzupełnia wybrane luki odpowiednimi

zaimkami zwrotnymi

przykładowego czasownika zwrotnego,

uzupełnia wszystkie luki odpowiednimi

– wykorzystując podane słownictwo, z

zaimkami zwrotnymi

– wykorzystując podane słownictwo,

uzupełnia prawie wszystkie luki odpo-

zaimkami zwrotnymi

trudem prowadzi w parze według wzoru

– wykorzystując podane słownictwo, w

właściwie prowadzi w parze według wzoru wiednimi zaimkami zwrotnymi

– wykorzystując podane słownictwo, z

bardzo krótki dialog dotyczący wyjazdu w

dużej mierze poprawnie prowadzi w parze

zwięzły dialog dotyczący wyjazdu w okre-

– wykorzystując podane słownictwo,

wprawą prowadzi w parze według wzoru

określonym terminie

według wzoru krótki dialog dotyczący

ślonym terminie

umiejętnie prowadzi w parze według

rozbudowany dialog dotyczący wyjazdu w

– na podstawie treści blogu Nicole tylko w

wyjazdu w określonym terminie

– na podstawie treści blogu Nicole w

wzoru obszerny dialog dotyczący wyjazdu

określonym terminie

niewielkim stopniu poprawnie dobiera

– na podstawie treści blogu Nicole czę-

większości poprawnie dobiera odpowied-

w określonym terminie

– na podstawie treści blogu Nicole bez-

odpowiednie zdjęcia do każdego wpisu

ściowo poprawnie dobiera odpowiednie

nie zdjęcia do każdego wpisu oraz decydu- – na podstawie treści blogu Nicole prawie

błędnie dobiera odpowiednie zdjęcia do

oraz decyduje, które z podanych zdań

zdjęcia do każdego wpisu oraz decyduje,

je, które z podanych zdań zawierają praw-

całkowicie poprawnie dobiera odpowied-

każdego wpisu oraz decyduje, które z

zawierają prawdziwe informacje

które z podanych zdań zawierają prawdzi-

dziwe informacje

nie zdjęcia do każdego wpisu oraz decydu- podanych zdań zawierają prawdziwe

– z trudem czyta na głos zdania zawierające we informacje

– właściwie czyta na głos zdania zawiera-

je, które z podanych zdań zawierają praw-

informacje

liczebnik porządkowy

– w dużej mierze poprawnie czyta na głos

jące liczebnik porządkowy

dziwe informacje

– z wprawą czyta na głos zdania zawiera-

– z bardzo licznymi uchybieniami redaguje

zdania zawierające liczebnik porządkowy

– z dość licznymi uchybieniami redaguje

– umiejętnie czyta na głos zdania zawiera-

jące liczebnik porządkowy

krótki wpis na blogu, w którym informuje,

– z licznymi uchybieniami redaguje krótki

krótki wpis na blogu, w którym informuje,

jące liczebnik porządkowy

– sprawnie redaguje krótki wpis na blogu,

co się akurat dzieje u niego w domu (stosu- wpis na blogu, w którym informuje, co się

co się akurat dzieje u niego w domu

– z niewielką ilością uchybień redaguje

w którym informuje, co się akurat dzieje u

je czas teraźniejszy oraz podaje datę)

akurat dzieje u niego w domu (stosuje czas

(stosuje czas teraźniejszy oraz podaje

krótki wpis na blogu, w którym informuje,

niego w domu (stosuje czas teraźniejszy

teraźniejszy oraz podaje datę)

datę)

co się akurat dzieje u niego w domu

oraz podaje datę)
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(stosuje czas teraźniejszy oraz podaje
datę)
3.2. Wann hast du Geburtstag?/Kiedy masz urodziny?
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem dotyczą-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

dotyczącym zasięgania i udzielania infor-

dotyczącym zasięgania i udzielania infor-

dotyczącym zasięgania i udzielania infor-

cym zasięgania i udzielania informacji o

dotyczącym zasięgania i udzielania infor-

macji o dacie, zapraszania na urodziny,

macji o dacie, zapraszania na urodziny,

macji o dacie, zapraszania na urodziny,

dacie, zapraszania na urodziny, przyjmo-

macji o dacie, zapraszania na urodziny,

przyjmowania i odrzucania zaproszenia,

przyjmowania i odrzucania zaproszenia,

przyjmowania i odrzucania zaproszenia,

wania i odrzucania zaproszenia, składania

przyjmowania i odrzucania zaproszenia,

składania życzeń urodzinowych

składania życzeń urodzinowych

składania życzeń urodzinowych

życzeń urodzinowych

składania życzeń urodzinowych

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, w

– wykorzystując podane słownictwo,

– wykorzystując podane słownictwo,

– wykorzystując podane słownictwo,

trudem prowadzi w parze według wzoru

dużej mierze poprawnie prowadzi w parze

właściwie prowadzi w parze według wzoru umiejętnie prowadzi w parze według

sprawnie prowadzi w parze według wzoru

dialogi, w których podaje datę oraz dzień

według wzoru dialogi, w których podaje

dialogi, w których podaje datę oraz dzień

wzoru dialogi, w których podaje datę oraz

dialogi, w których podaje datę oraz dzień

tygodnia

datę oraz dzień tygodnia

tygodnia

dzień tygodnia

tygodnia

– po wysłuchaniu dialogu tylko w niewiel-

– po wysłuchaniu dialogu częściowo po-

– po wysłuchaniu dialogu w większości

– po wysłuchaniu dialogu prawie całkowi-

– po wysłuchaniu dialogu bezbłędnie

kim stopniu poprawnie dobiera do każdej

prawnie dobiera do każdej osoby miesiąc

poprawnie dobiera do każdej osoby mie-

cie poprawnie dobiera do każdej osoby

dobiera do każdej osoby miesiąc jej uro-

osoby miesiąc jej urodzin oraz decyduje,

jej urodzin oraz decyduje, kto wypowie-

siąc jej urodzin oraz decyduje, kto wypo-

miesiąc jej urodzin oraz decyduje, kto

dzin oraz decyduje, kto wypowiedział

kto wypowiedział podane zdania

dział podane zdania

wiedział podane zdania

wypowiedział podane zdania

podane zdania

– z licznymi uchybieniami tworzy z rozsy-

– z dość licznymi uchybieniami tworzy z

– z kilkoma uchybieniami tworzy z rozsy-

– z niewielką ilością uchybień tworzy z

– sprawnie tworzy z rozsypanki zdania

panki zdania zawierające zaimek man

rozsypanki zdania zawierające zaimek man

panki zdania zawierające zaimek man

rozsypanki zdania zawierające zaimek man zawierające zaimek man

– korzystając ze wzoru, nieudolnie czyta na

– korzystając ze wzoru, dość nieumiejętnie

– korzystając ze wzoru, prawidłowo czyta

– korzystając ze wzoru, umiejętnie czyta

– korzystając ze wzoru, z wprawą czyta na

głos podane daty

czyta na głos podane daty

na głos podane daty

na głos podane daty

głos podane daty

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, w

– wykorzystując podane słownictwo,

– wykorzystując podane słownictwo,

dużym trudem prowadzi w parze według

pewnym trudem prowadzi w parze według

dużej mierze poprawnie prowadzi w parze właściwie prowadzi w parze według wzoru sprawnie prowadzi w parze według wzoru

wzoru dialogi dotyczące dat podanych

wzoru dialogi dotyczące dat podanych

według wzoru dialogi dotyczące dat

dialogi dotyczące dat podanych wydarzeń

dialogi dotyczące dat podanych wydarzeń

wydarzeń

wydarzeń

podanych wydarzeń

– na podstawie wpisów zamieszczonych

– na podstawie wpisów zamieszczonych

– na podstawie wpisów zamieszczonych na

– na podstawie wpisów zamieszczonych na

– na podstawie wpisów zamieszczonych

na Facebooku oraz wysłuchanego dialogu

na Facebooku oraz wysłuchanego dialogu

Facebooku oraz wysłuchanego dialogu

Facebooku oraz wysłuchanego dialogu

na Facebooku oraz wysłuchanego dialogu

związanego z urodzinami prawie całkowi-

związanego z urodzinami bezbłędnie

związanego z urodzinami tylko w niewiel-

związanego z urodzinami częściowo po-

związanego z urodzinami w większości

cie poprawnie decyduje, które informacje

decyduje, które informacje są prawdziwe,
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dobry

kim stopniu poprawnie decyduje, które

prawnie decyduje, które informacje są

poprawnie decyduje, które informacje są

informacje są prawdziwe, a które fałszywe

prawdziwe, a które fałszywe

prawdziwe, a które fałszywe

bardzo dobry

celujący

są prawdziwe, a które fałszywe

a które fałszywe

3.3. Das Wetter für heute/Pogoda na dzisiaj
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem umożli-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

umożliwiającym opisywanie pogody oraz

umożliwiającym opisywanie pogody oraz

umożliwiającym opisywanie pogody oraz

wiającym opisywanie pogody oraz napisa-

umożliwiającym opisywanie pogody oraz

napisanie pocztówki z pozdrowieniami

napisanie pocztówki z pozdrowieniami

napisanie pocztówki z pozdrowieniami

nie pocztówki z pozdrowieniami

napisanie pocztówki z pozdrowieniami

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, dość

– pracując w czteroosobowej grupie, bez

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, z

nieudolnie pyta o datę urodzin i podaje ją

nieumiejętnie pyta o datę urodzin i podaje

trudu pyta o datę urodzin i podaje ją w

umiejętnie pyta o datę urodzin i podaje ją

wprawą pyta o datę urodzin i podaje ją w

w tzw. łańcuszku

ją w tzw. łań- cuszku

tzw. łańcuszku

w tzw. łańcuszku

tzw. łańcuszku

– z licznymi uchybieniami powtarza za

– z dość licznymi uchybieniami powtarza za – z nielicznymi uchybieniami powtarza za

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem opisy

nagraniem opisy pogody przedstawione na

nagraniem opisy pogody przedstawione na

nagraniem opisy pogody przedstawione

niem opisy pogody przedstawione na

pogody przedstawione na zdjęciach

zdjęciach

zdjęciach

na zdjęciach

zdjęciach

– korzystając z informacji zawartych we

– korzystając z informacji zawartych we

– korzystając z informacji zawartych we

– korzystając z informacji zawartych we

– korzystając z informacji zawartych we

wpisach na Facebooku, szczegółowo

wpisach na Facebooku, bardzo krótko

wpisach na Facebooku, krótko wyjaśnia,

wpisach na Facebooku, dość obszernie

wpisach na Facebooku, obszernie wyja-

wyjaśnia, które osoby są zadowolone z

wyjaśnia, które osoby są zadowolone z

które osoby są zadowolone z pogody, a

wyjaśnia, które osoby są zadowolone z

śnia, które osoby są zadowolone z pogody, pogody, a które nie i dlaczego, a jego

pogody, a które nie i dlaczego, jednak jego

które nie i dlaczego, jednak jego wypo-

pogody, a które nie i dlaczego, jednak jego a które nie i dlaczego, a jego wypowiedź

wypowiedź nie zawiera błędów

wypowiedź zawiera bardzo liczne błędy

wiedź zawiera liczne błędy gramatyczne i

wypowiedź zawiera dość liczne błędy

zawiera jedynie nieliczne błędy grama-

– w całości prawidłowo tworzy z rozsy-

gramatyczne i leksykalne

leksykalne

gramatyczne i leksykalne

tyczne i leksykalne

panki zdania zawierające zaimek es

– w niewielkim stopniu poprawnie tworzy z – częściowo poprawnie tworzy z rozsypanki – w większości poprawnie tworzy z rozsy-

– prawie całkowicie poprawnie tworzy z

rozsypanki zdania zawierające zaimek es

zdania zawierające zaimek es

panki zdania zawierające zaimek es

rozsypanki zdania zawierające zaimek es

– na podstawie zamieszczonych informacji

– na podstawie zamieszczonych informacji

– na podstawie zamieszczonych informacji – na podstawie zamieszczonych informacji – na podstawie zamieszczonych informacji

o stanie pogody w poszczególnych mia-

o stanie pogody w poszczególnych mia-

o stanie pogody w poszczególnych mia-

o stanie pogody w poszczególnych mia-

o stanie pogody w poszczególnych mia-

stach przy pomocy nauczyciela opowiada o stach przy nieznacznej pomocy nauczyciela stach dość płynnie opowiada o pogodzie w stach płynnie opowiada o pogodzie w

stach swobodnie opowiada o pogodzie w

pogodzie w danym mieście

opowiada o pogodzie w danym mieście

danym mieście

danym mieście

danym mieście

– na podstawie przeczytanego tekstu o

– na podstawie przeczytanego tekstu o

– na podstawie przeczytanego tekstu o

– na podstawie przeczytanego tekstu o

– na podstawie przeczytanego tekstu o

planowanej podróży do Aten z licznymi

planowanej podróży do Aten z dość liczny-

planowanej podróży do Aten z nielicznymi planowanej podróży do Aten prawie
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uchybieniami odpowiada na pytania doty-

mi uchybieniami odpowiada na pytania

uchybieniami odpowiada na pytania

bezbłędnie odpowiada na pytania doty-

odpowiada na pytania dotyczące jego

czące jego treści

dotyczące jego treści

dotyczące jego treści

czące jego treści

treści

– rozumie jedynie niewielką część informa- – rozumie jedynie niektóre informacje w

– rozumie większość informacji w wysłu-

– rozumie prawie wszystkie informacje w

– rozumie wszystkie informacje w wysłu-

cji w wysłuchanym tekście dotyczącym

wysłuchanym tekście dotyczącym stanu

chanym tekście dotyczącym stanu pogody

wysłuchanym tekście dotyczącym stanu

chanym tekście dotyczącym stanu pogody

stanu pogody w Grecji i na tej podstawie

pogody w Grecji i na tej podstawie wskazu- w Grecji i na tej podstawie wskazuje

pogody w Grecji i na tej podstawie wska-

w Grecji i na tej podstawie wskazuje

wskazuje właściwą mapę

je właściwą mapę

właściwą mapę

zuje właściwą mapę

właściwą mapę

– wykorzystując podane słownictwo, pisze

– wykorzystując podane słownictwo, pisze

– wykorzystując podane słownictwo, pisze – wykorzystując podane słownictwo,

– wykorzystując podane słownictwo,

do kolegi / koleżanki pocztówkę z pozdro-

do kolegi / koleżanki pocztówkę z pozdro-

do kolegi / koleżanki pocztówkę z pozdro-

prawie bezbłędnie pisze do kolegi / kole-

bezbłędnie pisze do kolegi / koleżanki

wieniami i informacją o pogodzie, jednak

wieniami i informacją o pogodzie, jednak

wieniami i informacją o pogodzie, jednak

żanki pocztówkę z pozdrowieniami i

pocztówkę z pozdrowieniami i informacją

popełnia przy tym bardzo liczne błędy

popełnia przy tym liczne błędy

popełnia przy tym dość liczne błędy

informacją o pogodzie

o pogodzie

Uczeń sprawnie rozwiązuje wszystkie

Wiederholung
Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie część

Uczeń prawidłowo rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 3:

rzeniowej do rozdziału 3:

rzeniowej do rozdziału 3:

powtórzeniowej do rozdziału 3:

rzeniowej do rozdziału 3:

– odpowiada w zeszycie na pytania o daty

– odpowiada w zeszycie na pytania o daty

– odpowiada w zeszycie na pytania o daty

– odpowiada w zeszycie na pytania o daty

– odpowiada w zeszycie na pytania o daty

poszczególnych świąt / wydarzeń, wymie-

poszczególnych świąt / wydarzeń, wymie-

poszczególnych świąt / wydarzeń, wymie-

poszczególnych świąt / wydarzeń, wymie-

poszczególnych świąt / wydarzeń, wymie-

nia się zeszytem z kolegą / koleżanką i

nia się zeszytem z kolegą / koleżanką i

nia się zeszytem z kolegą / koleżanką i

nia się zeszytem z kolegą / koleżanką i

nia się zeszytem z kolegą / koleżanką i

sprawdza jego / jej rozwiązania

sprawdza jego / jej rozwiązania

sprawdza jego / jej rozwiązania

sprawdza jego / jej rozwiązania

sprawdza jego / jej rozwiązania

– reaguje w języku niemieckim na przed-

– reaguje w języku niemieckim na przed-

– reaguje w języku niemieckim na przed-

– reaguje w języku niemieckim na przed-

– reaguje w języku niemieckim na przed-

stawione po polsku sytuacje związane z

stawione po polsku sytuacje związane z

stawione po polsku sytuacje związane z

stawione po polsku sytuacje związane z

stawione po polsku sytuacje związane z

urodzinami i pogodą

urodzinami i pogodą

urodzinami i pogodą

urodzinami i pogodą

urodzinami i pogodą

– uczestniczy w grze polegającej na wymie- – uczestniczy w grze polegającej na wymie- – uczestniczy w grze polegającej na wy-

– uczestniczy w grze polegającej na wy-

– uczestniczy w grze polegającej na wy-

nianiu po kolei według wzoru liczebników

nianiu po kolei według wzoru liczebników

mienianiu po kolei według wzoru liczebni-

mienianiu po kolei według wzoru liczebni-

mienianiu po kolei według wzoru liczebni-

porządkowych

porządkowych

ków porządkowych

ków porządkowych

ków porządkowych

– zgodnie z przykładem odpowiada na

– zgodnie z przykładem odpowiada na

– zgodnie z przykładem odpowiada na

– zgodnie z przykładem odpowiada na

– zgodnie z przykładem odpowiada na

pytania w tzw. łańcuszku, podając, co się

pytania w tzw. łańcuszku, podając, co się

pytania w tzw. łańcuszku, podając, co się

pytania w tzw. łańcuszku, podając, co się

pytania w tzw. łańcuszku, podając, co się

robi w poszczególnych miejscach

robi w poszczególnych miejscach

robi w poszczególnych miejscach

robi w poszczególnych miejscach

robi w poszczególnych miejscach
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– bierze udział w grze w kalambury na

– bierze udział w grze w kalambury na

– bierze udział w grze w kalambury na

– bierze udział w grze w kalambury na

– bierze udział w grze w kalambury na

temat pogody

temat pogody

temat pogody

temat pogody

temat pogody

– opisuje zdjęcia, podając porę roku i stan

– opisuje zdjęcia, podając porę roku i stan

– opisuje zdjęcia, podając porę roku i stan

– opisuje zdjęcia, podając porę roku i stan

– opisuje zdjęcia, podając porę roku i stan

pogody

pogody

pogody

pogody

pogody

– bardzo dobrze zna i stosuje wszystkie

– doskonale zna i bezbłędnie stosuje w

struktury gramatyczne spośród wprowa-

wypowiedziach ustnych i pisemnych

Grammatik
W zakresie gramatyki uczeń:
– zna jedynie elementarne struktury gra-

– zna większość struktur gramatycznych

matyczne spośród wprowadzonych przez

spośród wprowadzonych przez nauczyciela, gramatyczne spośród wprowadzonych

– zna i stosuje prawie wszystkie struktury

nauczyciela, popełnia liczne błędy grama-

popełnia sporo błędów gramatycznych

przez nauczyciela, popełnia nieliczne błędy dzonych przez nauczyciela, sporadycznie

wszystkie struktury gramatyczne spośród

tyczne

mających charakter przeoczeń, świadczą-

gramatyczne, niezakłócające lub zakłóca-

popełnia drobne błędy gramatyczne

wprowadzonych przez nauczyciela

cych o niepełnym opanowaniu struktur

jące w nieznacznym stopniu komunikację,

niezakłócające w żaden sposób komunika-

błędy mają charakter pomyłek i nie wy-

cji, potrafi je samodzielnie poprawić

stępują systematycznie
Wprowadzane i utrwalane struktury gramatyczne:
– czasowniki zwrotne

– czasowniki zwrotne

– czasowniki zwrotne

– czasowniki zwrotne

– czasowniki zwrotne

– liczebniki porządkowe

– liczebniki porządkowe

– liczebniki porządkowe

– liczebniki porządkowe

– liczebniki porządkowe

– zaimki man i es

– zaimki man i es

– zaimki man i es

– zaimki man i es

– zaimki man i es

Aktiver Wortschatz
Uczeń w znikomym stopniu operuje pod-

Uczeń operuje wybranym, podstawowym

Uczeń prawidłowo operuje znaczną czę-

Uczeń dość sprawnie operuje słownic-

Uczeń swobodnie operuje słownictwem

stawowym słownictwem

słownictwem uwzględnionym na liście

ścią słownictwa uwzględnionego na liście

twem uwzględnionym na liście środków

uwzględnionym na liście środków leksy-

uwzględnionym na liście środków leksykal-

środków leksykalnych do aktywnego opa-

środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

kalnych do aktywnego opanowania

nych do aktywnego opanowania

nowania

opanowania
Training
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:
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– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje zawarte w

– rozumie znaczną część informacji zawar- – rozumie prawie wszystkie informacje

– rozumie w całości treść wysłuchanej

zawartych w wysłuchanej prognozie pogo-

wysłuchanej prognozie pogody i na tej

tych w wysłuchanej prognozie pogody i na zawarte w wysłuchanej prognozie pogody

prognozy pogody i na tej podstawie decy-

dy i na tej podstawie decyduje, które z

podstawie decyduje, które z podanych

tej podstawie decyduje, które z podanych

i na tej podstawie decyduje, które z poda-

duje, które z podanych zdań są zgodne z

zdań są zgodne z treścią nagrania

nych zdań są zgodne z treścią nagrania

treścią nagrania

podanych zdań są zgodne z treścią nagrania zdań są zgodne z treścią nagrania

W zakresie rozumienia tekstów pisanych uczeń:
– jedynie przy znacznej pomocy ze strony

– przy pewnej pomocy ze strony nauczycie- – rozumie większość informacji zawartych

– rozumie prawie wszystkie informacje

– dokładnie rozumie wszystkie informacje

nauczyciela rozumie informacje zawarte w

la rozumie informacje zawarte w czterech

zawarte w czterech różnych tekstach

zawarte w czterech różnych tekstach

czterech różnych tekstach (pocztówka,

różnych tekstach (pocztówka, SMS, wpis na SMS, wpis na blogu, wpis na Facebooku) i

(pocztówka, SMS, wpis na blogu, wpis na

(pocztówka, SMS, wpis na blogu, wpis na

SMS, wpis na blogu, wpis na Facebooku) i z

blogu, wpis na Facebooku) i w dużej mierze zazwyczaj prawidłowo dobiera do nich

Facebooku) i w zdecydowanej większości

Facebooku) i z wprawą dobiera do nich

trudem dobiera do nich odpowiednie

poprawnie dobiera do nich odpowiednie

prawidłowo dobiera do nich odpowiednie

odpowiednie zdania zgodne z ich treścią

zdania zgodne z ich treścią

zdania zgodne z ich treścią

w czterech różnych tekstach (pocztówka,

odpowiednie zdania zgodne z ich treścią

zdania zgodne z ich treścią
W zakresie znajomości funkcji językowych uczeń:

– ze znacznymi problemami uzupełnia

– z niewielkimi problemami uzupełnia

– bez większych problemów uzupełnia

– z łatwością uzupełnia minidialogi, dobie- – bez problemów uzupełnia minidialogi,

minidialogi, dobierając do nich odpowied-

minidialogi, dobierając do nich odpowied-

minidialogi, dobierając do nich odpowied-

rając do nich odpowiednie wypowiedzi

dobierając do nich odpowiednie wypo-

nie wypowiedzi spośród podanych

nie wypowiedzi spośród podanych

nie wypowiedzi spośród podanych

spośród podanych

wiedzi spośród podanych

Rozdział 4. Wie war’s?/Jak było?
4.1. Es war keine große Liebe/To nie była żadne wielka miłość
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem niezbęd-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

niezbędnym do zasięgania i udzielania

niezbędnym do zasięgania i udzielania

niezbędnym do zasięgania i udzielania

nym do zasięgania i udzielania informacji,

niezbędnym do zasięgania i udzielania

informacji, opowiadania o wydarzeniach z

informacji, opowiadania o wydarzeniach z

informacji, opowiadania o wydarzeniach z

opowiadania o wydarzeniach z przeszłości

informacji, opowiadania o wydarzeniach z

przeszłości oraz określania czasu minionych przeszłości oraz określania czasu minionych przeszłości oraz określania czasu minio-

oraz określania czasu minionych wydarzeń przeszłości oraz określania czasu minio-

wydarzeń

wydarzeń

nych wydarzeń

– pracując w parze, umiejętnie przygoto-

– pracując w parze, nieudolnie przygoto-

– pracując w parze, dość nieumiejętnie

– pracując w parze, bez trudu przygotowu- wuje liczne pytania pasujące do podanych

wuje bardzo nieliczne pytania pasujące do

przygotowuje nieliczne pytania pasujące do je dość liczne pytania pasujące do poda-

AUTORZY: Zuzanna Haber, Barbara Kalinowska

21

odpowiedzi

nych wydarzeń
– pracując w parze, z wprawą przygotowuje bardzo liczne pytania pasujące do

Język niemiecki | Aktion Deutsch | Klasa 8

dopuszczający
podanych odpowiedzi

Szkoła podstawowa

dostateczny
podanych odpowiedzi

dobry
nych odpowiedzi

bardzo dobry

celujący

– na podstawie przeczytanego wpisu

podanych odpowiedzi

– na podstawie przeczytanego wpisu Maika – na podstawie przeczytanego wpisu Maika – na podstawie przeczytanego wpisu

Maika na Facebooku prawie całkowicie

– na podstawie przeczytanego wpisu

na Facebooku z dużym trudem opowiada

na Facebooku z trudem opowiada po

Maika na Facebooku w większości po-

poprawnie opowiada po polsku, co się

Maika na Facebooku w całości prawidłowo

po polsku, co się wydarzyło w jego życiu

polsku, co się wydarzyło w jego życiu

prawnie opowiada po polsku, co się

wydarzyło w jego życiu uczuciowym, a

opowiada po polsku, co się wydarzyło w

uczuciowym, a następnie wybiera trzy

uczuciowym, a następnie wybiera trzy

wydarzyło w jego życiu uczuciowym, a

następnie wybiera trzy zdjęcia pasujące do jego życiu uczuciowym, a następnie wy-

zdjęcia pasujące do wpisów oraz wskazuje

zdjęcia pasujące do wpisów oraz wskazuje

następnie wybiera trzy zdjęcia pasujące do wpisów oraz wskazuje zdanie zgodne z

biera trzy zdjęcia pasujące do wpisów oraz

zdanie zgodne z treścią tekstu

zdanie zgodne z treścią tekstu

wpisów oraz wskazuje zdanie zgodne z

treścią tekstu

wskazuje zdanie zgodne z treścią tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

– korzystając z zamieszczonej odmiany

treścią tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

– korzystając z zamieszczonej odmiany

czasowników sein i haben w czasie Präteri-

czasowników sein i haben w czasie Präteri-

– korzystając z zamieszczonej odmiany

czasowników sein i haben w czasie Präteri- czasowników sein i haben w czasie Präteri-

tum, uzupełnia nieliczne luki odpowiednimi tum, uzupełnia wybrane luki odpowiednimi czasowników sein i haben w czasie Präteri- tum, uzupełnia prawie wszystkie luki

tum, uzupełnia wszystkie luki odpowied-

formami tych czasowników

formami tych czasowników

tum, uzupełnia większość luk odpowied-

odpo- wiednimi formami tych czasowni-

nimi formami tych czasowników

– na podstawie treści wysłuchanego dialo-

– na podstawie treści wysłuchanego dialo-

nimi formami tych czasowników

ków

– na podstawie treści wysłuchanego

gu o przebiegu dnia Maika tylko w niewiel-

gu o przebiegu dnia Maika częściowo

– na podstawie treści wysłuchanego

– na podstawie treści wysłuchanego

dialogu o przebiegu dnia Maika w całości

kim stopniu poprawnie porządkuje zdjęcia

poprawnie porządkuje zdjęcia zgodnie z

dialogu o przebiegu dnia Maika w więk-

dialogu o przebiegu dnia Maika prawie

prawidłowo porządkuje zdjęcia zgodnie z

zgodnie z kolejnością wydarzeń, robi notat- kolejnością wydarzeń, robi notatki i odpo-

szości poprawnie porządkuje zdjęcia

całkowicie poprawnie porządkuje zdjęcia

kolejnością wydarzeń, robi notatki i od-

ki i odpowiada na pytania dotyczące na-

wiada na pytania dotyczące nagrania oraz

zgodnie z kolejnością wydarzeń, robi

zgodnie z kolejnością wydarzeń, robi

powiada na pytania dotyczące nagrania

grania oraz uzupełnia relację Maika cza-

uzupełnia relację Maika czasownikami war

notatki i odpowiada na pytania dotyczące

notatki i odpowiada na pytania dotyczące

oraz uzupełnia relację Maika czasownika-

sownikami war lub hatte

lub hatte

nagrania oraz uzupełnia relację Maika

nagrania oraz uzupełnia relację Maika

mi war lub hatte

– nieudolnie porządkuje w kolejności

– dość nieumiejętnie porządkuje w kolej-

czasownikami war lub hatte

czasownikami war lub hatte

– z wprawą porządkuje w kolejności

chronologicznej okoliczniki czasu i zapisuje

ności chronologicznej okoliczniki czasu i

– bez trudu porządkuje w kolejności

– umiejętnie porządkuje w kolejności

chronologicznej okoliczniki czasu i zapisuje

je w zeszycie

zapisuje je w zeszycie

chronologicznej okoliczniki czasu i zapisuje chronologicznej okoliczniki czasu i zapisuje je w zeszycie

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, w

je w zeszycie

je w zeszycie

– wykorzystując podane słownictwo,

trudem prowadzi w parze, według wzoru

dużej mierze poprawnie prowadzi w parze,

– wykorzystując podane słownictwo, w

– wykorzystując podane słownictwo, dość

sprawnie prowadzi w parze, według wzoru

dialog, w którym podaje przyczynę nieo-

według wzoru dialog, w którym podaje

zdecydowanej większości poprawnie

sprawnie prowadzi w parze, według wzoru dialog, w którym podaje przyczynę nieo-

becności w wybranych miejscach

przyczynę nieobecności w wybranych

prowadzi w parze, według wzoru dialog, w dialog, w którym podaje przyczynę nieo-

becności w wybranych miejscach

– z bardzo licznymi uchybieniami odpowia-

miejscach

którym podaje przyczynę nieobecności w

becności w wybranych miejscach

– z dużą wprawą odpowiada na SMS,

da na SMS, informując, gdzie był całą

– z licznymi uchybieniami odpowiada na

wybranych miejscach

– z niewielką ilością uchybień odpowiada

informując, gdzie był całą sobotę

sobotę

SMS, informując, gdzie był całą sobotę

– z dość licznymi uchybieniami odpowiada na SMS, informując, gdzie był całą sobotę
na SMS, informując, gdzie był całą sobotę
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4.2. Ich habe mich gelangweilt
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem potrzeb-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

potrzebnym do opowiadania o wymianie

potrzebnym do opowiadania o wymianie

potrzebnym do opowiadania o wymianie

nym do opowiadania o wymianie szkolnej

potrzebnym do opowiadania o wymianie

szkolnej

szkolnej

szkolnej

– podczas pracy w czteroosobowej grupie

szkolnej

– podczas pracy w czteroosobowej grupie

– podczas pracy w czteroosobowej grupie

– podczas pracy w czteroosobowej grupie

umiejętnie wymienia w tzw. łańcuszku

– podczas pracy w czteroosobowej grupie

nieudolnie wymienia w tzw. łańcuszku

dość nieumiejętnie wymienia w tzw. łań-

bez trudu wymienia w tzw. łańcuszku

czynności, które wykonywał wczoraj,

z wprawą wymienia w tzw. łańcuszku

czynności, które wykonywał wczoraj,

cuszku czynności, które wykonywał wczo-

czynności, które wykonywał wczoraj,

używając przy tym czasowników war i

czynności, które wykonywał wczoraj,

używając przy tym czasowników war i

raj, używając przy tym czasowników war i

używając przy tym czasowników war i

hatte

używając przy tym czasowników war i

hatte

hatte

hatte

– prawie całkowicie poprawnie dobiera

hatte

– tylko w niewielkim stopniu poprawnie

– częściowo poprawnie dobiera podpisy do – w większości poprawnie dobiera podpisy podpisy do zdjęć związanych z wymianą

– bezbłędnie dobiera podpisy do zdjęć

dobiera podpisy do zdjęć związanych z

zdjęć związanych z wymianą szkolną

do zdjęć związanych z wymianą szkolną

szkolną

związanych z wymianą szkolną

wymianą szkolną

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

tworzenia zdań w czasie przeszłym Perfekt, tworzenia zdań w czasie przeszłym Per-

tworzenia zdań w czasie przeszłym Per-

tworzenia zdań w czasie przeszłym Per-

tworzenia zdań w czasie przeszłym Perfekt, poprawnie przekształca tylko wybrane

fekt, poprawnie przekształca większość

fekt, poprawnie przekształca prawie

fekt, poprawnie przekształca wszystkie

poprawnie przekształca jedynie nieliczne

zdania

zdań

wszystkie zdania

zdania

zdania

– na podstawie podanego słownictwa i

– na podstawie podanego słownictwa i

– na podstawie podanego słownictwa i

– na podstawie podanego słownictwa i

– na podstawie podanego słownictwa i

wzoru z dość licznymi uchybieniami tworzy

wzoru z kilkoma uchybieniami tworzy

wzoru z niewielką liczbą uchybień tworzy

wzoru sprawnie tworzy minidialogi w

wzoru z licznymi uchybieniami tworzy

minidialogi w czasie przeszłym Perfekt

minidialogi w czasie przeszłym Perfekt

minidialogi w czasie przeszłym Perfekt

czasie przeszłym Perfekt

minidialogi w czasie przeszłym Perfekt

– po wysłuchaniu dialogu dotyczącego

– po wysłuchaniu dialogu dotyczącego

– po wysłuchaniu dialogu dotyczącego

– po wysłuchaniu dialogu dotyczącego

– po wysłuchaniu dialogu dotyczącego

wyjazdu na wymianę szkolną do Grecji z

wyjazdu na wymianę szkolną do Grecji w

wyjazdu na wymianę szkolną do Grecji

wyjazdu na wymianę szkolną do Grecji z

wyjazdu na wymianę szkolną do Grecji z

pewnym trudem decyduje, kto wypowie-

dużej mierze poprawnie decyduje, kto

właściwie decyduje, kto wypowiedział

wprawą decyduje, kto wypowiedział daną

dużym trudem decyduje, kto wypowiedział

dział daną kwestię

wypowiedział daną kwestię

daną kwestię

kwestię

daną kwestię

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

tworzenia imiesłowów czasu przeszłego,

tworzenia imiesłowów czasu przeszłego,

tworzenia imiesłowów czasu przeszłego,

tworzenia imiesłowów czasu przeszłego,

tworzenia imiesłowów czasu przeszłego,

poprawnie uzupełnia jedynie wybrane luki

poprawnie uzupełnia większość luk w

poprawnie uzupełnia prawie wszystkie luki poprawnie uzupełnia wszystkie luki w

poprawnie uzupełnia jedynie nieliczne luki

w zdaniach

zdaniach

w zdaniach

zdaniach

w zdaniach

– na podstawie przeczytanego w parze na

– na podstawie przeczytanego w parze na

– na podstawie przeczytanego w parze na

– na podstawie przeczytanego w parze na
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– na podstawie przeczytanego w parze na

głos dialogu oraz podanych informacji z

głos dialogu oraz podanych informacji z

głos dialogu oraz podanych informacji

głos dialogu oraz podanych informacji

głos dialogu oraz podanych informacji z

dość licznymi uchybieniami prowadzi

nielicznymi uchybieniami prowadzi po-

prawie bezbłędnie prowadzi podobne

bezbłędnie prowadzi podobne rozmowy

trudem prowadzi podobne rozmowy

podobne rozmowy dotyczące czynności

dobne rozmowy dotyczące czynności

rozmowy dotyczące czynności wykonywa-

dotyczące czynności wykonywanych

dotyczące czynności wykonywanych wczo-

wykonywanych wczoraj po południu

wykonywanych wczoraj po południu

nych wczoraj po południu

wczoraj po południu

raj po południu

– popełniając liczne błędy, pisze pocztówkę – popełniając dość liczne błędy, pisze

– sporadycznie popełniając błędy, pisze

– bezbłędnie pisze pocztówkę z wycieczki

– popełniając bardzo liczne błędy, pisze

z wycieczki klasowej, uwzględniając poda-

pocztówkę z wycieczki klasowej, uwzględ-

pocztówkę z wycieczki klasowej, uwzględ-

klasowej, uwzględniając podane informa-

pocztówkę z wycieczki klasowej, uwzględ-

ne informacje i stosując, tam gdzie to

niając podane informacje i stosując, tam

niając podane informacje i stosując, tam

cje i stosując, tam gdzie to potrzebne, czas

niając podane informacje i stosując, tam

potrzebne, czas przeszły

gdzie to potrzebne, czas przeszły

gdzie to potrzebne, czas przeszły

przeszły

gdzie to potrzebne, czas przeszły
4.3. Ich habe mein Handy verloren/Zgubiłem mój telefon komórkowy
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem umożli-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

umożliwiającym napisanie ogłoszenia o

umożliwiającym napisanie ogłoszenia o

umożliwiającym napisanie ogłoszenia o

wiającym napisanie ogłoszenia o zagubio-

umożliwiającym napisanie ogłoszenia o

zagubionym przedmiocie

zagubionym przedmiocie

zagubionym przedmiocie

nym przedmiocie

zagubionym przedmiocie

– zadaje koledze / koleżance podane

– zadaje koledze / koleżance podane

– zadaje koledze / koleżance podane

– zadaje koledze / koleżance podane

– zadaje koledze / koleżance podane

pytania, notuje odpowiedzi, a następnie

pytania, notuje odpowiedzi, a następnie

pytania, notuje odpowiedzi, a następnie w pytania, notuje odpowiedzi, a następnie

pytania, notuje odpowiedzi, a następnie

tylko w niewielkim stopniu poprawnie

częściowo poprawnie przedstawia je na

większości poprawnie przedstawia je na

prawie całkowicie poprawnie przedstawia

sprawnie przedstawia je na forum klasy

przedstawia je na forum klasy

forum klasy

forum klasy

je na forum klasy

– bez trudu porządkuje fragmenty blogu

– nieudolnie porządkuje fragmenty blogu

– umiejętnie porządkuje fragmenty blogu

– z wprawą porządkuje fragmenty blogu

(historia zaginionego drona) i decyduje,

– dość nieumiejętnie porządkuje fragmenty (historia zaginionego drona) i decyduje,

(historia zaginionego drona) i decyduje,

(historia zaginionego drona) i decyduje,

który tytuł pasuje do tekstu

blogu (historia zaginionego drona) i decy-

który tytuł pasuje do tekstu

który tytuł pasuje do tekstu

który tytuł pasuje do tekstu

– korzystając z zamieszczonego wzoru

duje, który tytuł pasuje do tekstu

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

– korzystając z zamieszczonego wzoru

stosowania czasowników posiłkowych w

– korzystając z zamieszczonego wzoru

stosowania czasowników posiłkowych w

stosowania czasowników posiłkowych w

stosowania czasowników posiłkowych w

czasie przeszłym Perfekt, poprawnie uzu-

stosowania czasowników posiłkowych w

czasie przeszłym Perfekt, poprawnie

czasie przeszłym Perfekt, poprawnie

czasie przeszłym Perfekt, poprawnie

pełnia jedynie nieliczne luki w podanych

czasie przeszłym Perfekt, poprawnie uzu-

uzupełnia większość luk w podanych

uzupełnia prawie wszystkie luki w poda-

uzupełnia wszystkie luki w podanych

zdaniach

pełnia jedynie część luk w podanych zda-

zdaniach

nych zdaniach

zdaniach

– po wysłuchaniu piosenki z formami

niach

– po wysłuchaniu piosenki z formami

– po wysłuchaniu piosenki z formami

– po wysłuchaniu piosenki z formami

imiesłowów czasu przeszłego dość aktyw-

imiesłowów czasu przeszłego z zaangażo-

imiesłowów czasu przeszłego z dużym

imiesłowów czasu przeszłego prawie wcale – po wysłuchaniu piosenki z formami
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nie angażuje się w śpiewanie razem z

imiesłowów czasu przeszłego w znikomym

nie uczestniczy w śpiewaniu razem z

waniem uczestniczy w śpiewaniu razem z

zaangażowaniem uczestniczy w śpiewaniu

nagraniem

stopniu uczestniczy w śpiewaniu razem z

nagraniem

nagraniem

razem z nagraniem

– z licznymi uchybieniami dobiera do

nagraniem

– z nielicznymi uchybieniami dobiera do

– prawie bezbłędnie dobiera do wysłucha- – bezbłędnie dobiera do wysłuchanych

wysłuchanych dialogów, związanych z

– z dość licznymi uchybieniami dobiera do

wysłuchanych dialogów, związanych z

nych dialogów, związanych z problemami

dialogów, związanych z problemami z

problemami z telefonem komórkowym,

wysłuchanych dialogów, związanych z

problemami z telefonem komórkowym,

z telefonem komórkowym, właściwe

telefonem komórkowym, właściwe zdjęcie

właściwe zdjęcie i decyduje, kogo dotyczą

problemami z telefonem komórkowym,

właściwe zdjęcie i decyduje, kogo dotyczą

zdjęcie i decyduje, kogo dotyczą podane

i decyduje, kogo dotyczą podane zdania

podane zdania

właściwe zdjęcie i decyduje, kogo dotyczą

podane zdania

zdania

– korzystając ze wzoru, sprawnie tworzy w

– korzystając ze wzoru, nieudolnie tworzy

podane zdania

– korzystając ze wzoru, prawidłowo two-

– korzystając ze wzoru, umiejętnie tworzy

parze minidialogi, używając nazw przed-

w parze minidialogi, używając nazw

– korzystając ze wzoru, dość nieumiejętnie

rzy w parze minidialogi, używając nazw

w parze minidialogi, używając nazw

miotów związanych z techniką

przedmiotów związanych z techniką

tworzy w parze minidialogi, używając nazw

przedmiotów związanych z techniką

przedmiotów związanych z techniką

– wykorzystując podane informacje,

– wykorzystując podane informacje, pisze

przedmiotów związanych z techniką

– wykorzystując podane informacje, pisze

– wykorzystując podane informacje,

bezbłędnie pisze ogłoszenie o zgubieniu

ogłoszenie o zgubieniu pamięci USB,

prawie bezbłędnie pisze ogłoszenie o

pamięci USB

ogłoszenie o zgubieniu pamięci USB, jednak – wykorzystując podane informacje, pisze
popełnia przy tym bardzo liczne błędy

ogłoszenie o zgubieniu pamięci USB, jednak jednak popełnia przy tym dość liczne błędy zgubieniu pamięci USB
popełnia przy tym liczne błędy
Wiederholung

Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie część

Uczeń prawidłowo rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 4:

rzeniowej do rozdziału 4:

rzeniowej do rozdziału 4:

powtórzeniowej do rozdziału 4:

rzeniowej do rozdziału 4:

– zapisuje w zeszycie imiesłowy czasu

– zapisuje w zeszycie imiesłowy czasu

– zapisuje w zeszycie imiesłowy czasu

– zapisuje w zeszycie imiesłowy czasu

– zapisuje w zeszycie imiesłowy czasu

przeszłego utworzone od usłyszanych w

przeszłego utworzone od usłyszanych w

przeszłego utworzone od usłyszanych w

przeszłego utworzone od usłyszanych w

przeszłego utworzone od usłyszanych w

nagraniu bezokoliczników

nagraniu bezokoliczników

nagraniu bezokoliczników

nagraniu bezokoliczników

nagraniu bezokoliczników

– zadaje sobie z kolegą / koleżanką nawza-

– zadaje sobie z kolegą / koleżanką nawza-

– zadaje sobie z kolegą / koleżanką nawza- – zadaje sobie z kolegą / koleżanką nawza- – zadaje sobie z kolegą / koleżanką nawza-

jem pytania dotyczące przebiegu dnia,

jem pytania dotyczące przebiegu dnia,

jem pytania dotyczące przebiegu dnia,

jem pytania dotyczące przebiegu dnia,

jem pytania dotyczące przebiegu dnia,

notuje odpowiedzi i przedstawia je na

notuje odpowiedzi i przedstawia je na

notuje odpowiedzi i przedstawia je na

notuje odpowiedzi i przedstawia je na

notuje odpowiedzi i przedstawia je na

forum klasy

forum klasy

forum klasy

forum klasy

forum klasy

– bierze udział w grze polegającej na bu-

– bierze udział w grze polegającej na bu-

– bierze udział w grze polegającej na

– bierze udział w grze polegającej na

– bierze udział w grze polegającej na

dowaniu jak najdłuższych zdań w czasie

dowaniu jak najdłuższych zdań w czasie

budowaniu jak najdłuższych zdań w czasie

budowaniu jak najdłuższych zdań w czasie

budowaniu jak najdłuższych zdań w czasie

przeszłym Perfekt poprzez dodawanie

przeszłym Perfekt poprzez dodawanie

przeszłym Perfekt poprzez dodawanie

przeszłym Perfekt poprzez dodawanie

przeszłym Perfekt poprzez dodawanie
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przez poszczególne osoby kolejnego ele-

przez poszczególne osoby kolejnego ele-

przez poszczególne osoby kolejnego

przez poszczególne osoby kolejnego

przez poszczególne osoby kolejnego

mentu zdania

mentu zdania

elementu zdania

elementu zdania

elementu zdania

– w czteroosobowej grupie uczestniczy w

– w czteroosobowej grupie uczestniczy w

w czteroosobowej grupie uczestniczy w

– w czteroosobowej grupie uczestniczy w

– w czteroosobowej grupie uczestniczy w

grze, w której każda kolejna osoba podaje

grze, w której każda kolejna osoba podaje

grze, w której każda kolejna osoba podaje

grze, w której każda kolejna osoba podaje

grze, w której każda kolejna osoba podaje

zdanie łączące się logicznie z poprzednim,

zdanie łączące się logicznie z poprzednim,

zdanie łączące się logicznie z poprzednim,

zdanie łączące się logicznie z poprzednim,

zdanie łączące się logicznie z poprzednim,

tak aby powstała ciekawa historyjka

tak aby powstała ciekawa historyjka

tak aby powstała ciekawa historyjka

tak aby powstała ciekawa historyjka

tak aby powstała ciekawa historyjka

– wskazuje niewłaściwą odpowiedź spo-

– wskazuje niewłaściwą odpowiedź spo-

– wskazuje niewłaściwą odpowiedź spo-

– wskazuje niewłaściwą odpowiedź spo-

– wskazuje niewłaściwą odpowiedź spo-

śród podanych odpowiedzi na pytania

śród podanych odpowiedzi na pytania

śród podanych odpowiedzi na pytania

śród podanych odpowiedzi na pytania

śród podanych odpowiedzi na pytania

sformułowane w czasie przeszłym Perfekt

sformułowane w czasie przeszłym Perfekt

sformułowane w czasie przeszłym Perfekt

sformułowane w czasie przeszłym Perfekt

sformułowane w czasie przeszłym Perfekt

– wybiera odpowiedni czasownik pasujący

– wybiera odpowiedni czasownik pasujący

– wybiera odpowiedni czasownik pasujący – wybiera odpowiedni czasownik pasujący – wybiera odpowiedni czasownik pasujący

do podanego wyrażenia

do podanego wyrażenia

do podanego wyrażenia

do podanego wyrażenia

do podanego wyrażenia

– bardzo dobrze zna i stosuje wszystkie

– doskonale zna i bezbłędnie stosuje w

struktury gramatyczne spośród wprowa-

wypowiedziach ustnych i pisemnych

Grammatik
W zakresie gramatyki uczeń:
– zna jedynie elementarne struktury gra-

– zna większość struktur gramatycznych

matyczne spośród wprowadzonych przez

spośród wprowadzonych przez nauczyciela, gramatyczne spośród wprowadzonych

– zna i stosuje prawie wszystkie struktury

nauczyciela, popełnia liczne błędy grama-

popełnia sporo błędów gramatycznych

przez nauczyciela, popełnia nieliczne błędy dzonych przez nauczyciela, sporadycznie

wszystkie struktury gramatyczne spośród

tyczne

mających charakter przeoczeń, świadczą-

gramatyczne, niezakłócające lub zakłóca-

popełnia drobne błędy gramatyczne

wprowadzonych przez nauczyciela

cych o niepełnym opanowaniu struktur

jące w nieznacznym stopniu komunikację,

niezakłócające w żaden sposób komunika-

błędy mają charakter pomyłek i nie wy-

cji, potrafi je samodzielnie poprawić

stępują systematycznie
Wprowadzane i utrwalane struktury gramatyczne:
– czasowniki sein i haben w czasie prze-

– czasowniki sein i haben w czasie prze-

– czasowniki sein i haben w czasie prze-

– czasowniki sein i haben w czasie prze-

– czasowniki sein i haben w czasie prze-

szłym Präteritum

szłym Präteritum

szłym Präteritum

szłym Präteritum

szłym Präteritum

– czas przeszły Perfekt

– czas przeszły Perfekt

– czas przeszły Perfekt

– czas przeszły Perfekt

– czas przeszły Perfekt

Uczeń dość sprawnie operuje słownic-

Uczeń swobodnie operuje słownictwem

Aktiver Wortschatz
Uczeń w znikomym stopniu operuje pod-

Uczeń operuje wybranym, podstawowym

Uczeń prawidłowo operuje znaczną czę-
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stawowym słownictwem uwzględnionym

słownictwem uwzględnionym na liście

ścią słownictwa uwzględnionego na liście

twem uwzględnionym na liście środków

uwzględnionym na liście środków leksy-

na liście środków leksykalnych do aktyw-

środków leksykalnych do aktywnego opa-

środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

kalnych do aktywnego opanowania

nego opanowania

nowania

opanowania
Training
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje zawarte w

– rozumie znaczną część informacji zawar- – rozumie prawie wszystkie informacje

– rozumie w całości treść nagrania i dobie-

zawartych w nagraniu i dobiera do każdej z

nagraniu i dobiera do każdej z czterech

tych w nagraniu i dobiera do każdej z

zawarte w nagraniu i dobiera do każdej z

ra do każdej z czterech wypowiedzi odno-

czterech wypowiedzi odnoszących się do

wypowiedzi odnoszących się do przeszłości czterech wypowiedzi odnoszących się do

czterech wypowiedzi odnoszących się do

szących się do przeszłości właściwą reak-

przeszłości właściwą reakcję

właściwą reakcję

przeszłości właściwą reakcję

cję

przeszłości właściwą reakcję
W zakresie rozumienia tekstów pisanych uczeń:

– jedynie przy znacznej pomocy ze strony

– przy pewnej pomocy ze strony nauczycie- – rozumie większość informacji zawartych

– rozumie prawie wszystkie informacje

– dokładnie rozumie wszystkie informacje

nauczyciela rozumie informacje zawarte w

la rozumie informacje zawarte w czterech

zawarte w czterech różnych tekstach (e-

zawarte w czterech różnych tekstach (e-

czterech różnych tekstach (e-mail, wpis na

różnych tekstach (e-mail, wpis na Faceboo- na Facebooku, pocztówka, SMS) i zazwy-

mail, wpis na Facebooku, pocztówka, SMS) mail, wpis na Facebooku, pocztówka, SMS)

Facebooku, pocztówka, SMS) i z trudem

ku, pocztówka, SMS) i w dużej mierze

czaj prawidłowo wybiera odpowiedzi

i w zdecydowanej większości prawidłowo

i z wprawą wybiera odpowiedzi zgodne z

wybiera odpowiedzi zgodne z ich treścią

poprawnie wybiera odpowiedzi zgodne z

zgodne z ich treścią

wybiera odpowiedzi zgodne z ich treścią

ich treścią

w czterech różnych tekstach (e-mail, wpis

ich treścią
Rozdział 5. Einkaufen/Zakupy
5.1. Wo hast du das gekauft?/Gdzie to kupiłeś?
Uczeń:
– zna jedynie wybrane nazwy poznanych

– zna dużą część nazw poznanych na lekcji

– zna większość nazw poznanych na lekcji

– zna prawie wszystkie nazwy poznanych

– zna wszystkie nazwy poznanych na lekcji

na lekcji różnych rodzajów sklepów

różnych rodzajów sklepów

różnych rodzajów sklepów

na lekcji różnych rodzajów sklepów

różnych rodzajów sklepów

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, dość

– pracując w czteroosobowej grupie, bez

– pracując w czteroosobowej grupie,

– pracując w czteroosobowej grupie, z

nieudolnie przekształca w tzw. łańcuszku

nieumiejętnie przekształca w tzw. łańcusz-

trudu przekształca w tzw. łańcuszku

umiejętnie przekształca w tzw. łańcuszku

wprawą przekształca w tzw. łańcuszku

zdania z czasu teraźniejszego na czas

ku zdania z czasu teraźniejszego na czas

zdania z czasu teraźniejszego na czas

zdania z czasu teraźniejszego na czas

zdania z czasu teraźniejszego na czas

przeszły

przeszły

przeszły

przeszły

przeszły
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dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

– na podstawie wysłuchanej rozmowy

– na podstawie wysłuchanej rozmowy

– na podstawie wysłuchanej rozmowy

– na podstawie wysłuchanej rozmowy

– na podstawie wysłuchanej rozmowy

dotyczącej zakupów w nowym centrum

dotyczącej zakupów w nowym centrum

dotyczącej zakupów w nowym centrum

dotyczącej zakupów w nowym centrum

dotyczącej zakupów w nowym centrum

handlowym z dużym trudem wybiera

handlowym z trudem wybiera właściwą

handlowym zazwyczaj wybiera właściwą

handlowym prawie zawsze wybiera wła-

handlowym za każdym razem wybiera

właściwą odpowiedź zgodną z treścią

odpowiedź zgodną z treścią tekstu

odpowiedź zgodną z treścią tekstu

ściwą odpowiedź zgodną z treścią tekstu

właściwą odpowiedź zgodną z treścią

tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

– korzystając z zamieszczonej odmiany

– korzystając z zamieszczonej odmiany

tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

rzeczownika w celowniku, częściowo

rzeczownika w celowniku, w większości

rzeczownika w celowniku, prawie całkowi- – korzystając z zamieszczonej odmiany

rzeczownika w celowniku, tylko w niewiel-

poprawnie używa rzeczowników w formie

poprawnie używa rzeczowników w formie

cie poprawnie używa rzeczowników w

kim stopniu poprawnie używa rzeczowni-

celownika występujących w tekście o

celownika występujących w tekście o

formie celownika występujących w tekście widłowo używa rzeczowników w formie

ków w formie celownika występujących w

prezentach urodzinowych

prezentach urodzinowych

o prezentach urodzinowych

tekście o prezentach urodzinowych

– dość nieumiejętnie powtarza za nagra-

– bez trudu powtarza za nagraniem nazwy – umiejętnie powtarza za nagraniem

prezentach urodzinowych

– nieudolnie powtarza za nagraniem nazwy niem nazwy sklepów, zwracając uwagę na

sklepów, zwracając uwagę na wymowę

nazwy sklepów, zwracając uwagę na

– z wprawą powtarza za nagraniem nazwy

sklepów, zwracając uwagę na wymowę

wymowę internacjonalizmów

internacjonalizmów

wymowę internacjonalizmów

sklepów, zwracając uwagę na wymowę

internacjonalizmów

– na podstawie nagrania oraz podanego

– na podstawie nagrania oraz podanego

– na podstawie nagrania oraz podanego

internacjonalizmów

– na podstawie nagrania oraz podanego

słownictwa w dużej mierze poprawnie

słownictwa w zdecydowanej większości

słownictwa dość sprawnie opowiada, kto

– na podstawie nagrania oraz podanego

słownictwa z trudem opowiada, kto gdzie

opowiada, kto gdzie był i co kupił

poprawnie opowiada, kto gdzie był i co

gdzie był i co kupił

słownictwa sprawnie opowiada, kto gdzie

był i co kupił

– odczytuje w parze dialog i korzystając z

kupił

– odczytuje w parze dialog i korzystając z

był i co kupił

– odczytuje w parze dialog i korzystając z

podanego słownictwa dość nieporadnie

– odczytuje w parze dialog i korzystając z

podanego słownictwa płynnie przeprowa-

– odczytuje w parze dialog i korzystając z

podanego słownictwa nieudolnie przepro-

przeprowadza podobny

podanego słownictwa dość płynnie prze-

dza podobny

podanego słownictwa swobodnie prze-

wadza podobny

– z licznymi uchybieniami odpowiada na

prowadza podobny

– z niewielką ilością uchybień odpowiada

prowadza podobny

– z bardzo licznymi uchybieniami odpowia-

SMS, informując, że nie kupił butów, cho-

– z dość licznymi uchybieniami odpowiada na SMS, informując, że nie kupił butów,

– z dużą wprawą odpowiada na SMS,

da na SMS, informując, że nie kupił butów,

ciaż był w wielu różnych sklepach

na SMS, informując, że nie kupił butów,

informując, że nie kupił butów, chociaż był

chociaż był w wielu różnych sklepach

chociaż był w wielu różnych sklepach

chociaż był w wielu różnych sklepach

rzeczownika w celowniku, w całości pracelownika występujących w tekście o

w wielu różnych sklepach

5.2. Was wünschen Sie, bitte?/Co podać?
Uczeń:

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

niezbędnym do sporządzenia listy zakupów niezbędnym do sporządzenia listy zakupów niezbędnym do sporządzenia listy zaku-
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dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

oraz opowiadania o zakupach

oraz opowiadania o zakupach

pów oraz opowiadania o zakupach

opowiadania o zakupach

– podczas pracy w czteroosobowych gru-

– podczas pracy w czteroosobowych gru-

– podczas pracy w czteroosobowych

– podczas pracy w czteroosobowych

pów oraz opowiadania o zakupach
– podczas pracy w czteroosobowych

pach nieudolnie podaje w tzw. łańcuszku,

pach dość nieumiejętnie podaje w tzw.

grupach bez trudu podaje w tzw. łańcusz-

grupach umiejętnie podaje w tzw. łań-

grupach z wprawą podaje w tzw. łańcusz-

jaki artykuł kupuje się w jakim sklepie

łańcuszku, jaki artykuł kupuje się w jakim

ku, jaki artykuł kupuje się w jakim sklepie

cuszku, jaki artykuł kupuje się w jakim

ku, jaki artykuł kupuje się w jakim sklepie

– rozumie jedynie niewielką część informa- sklepie

– rozumie większość informacji w przeczy- sklepie

– rozumie wszystkie informacje w przeczy-

cji w przeczytanym tekście dotyczącym

– rozumie jedynie niektóre informacje w

tanym tekście dotyczącym wysokości

– rozumie prawie wszystkie informacje w

tanym tekście dotyczącym wysokości

wysokości kieszonkowego i na tej podsta-

przeczytanym tekście dotyczącym wysoko-

kieszonkowego i na tej podstawie odpo-

przeczytanym tekście dotyczącym wyso-

kieszonkowego i na tej podstawie odpo-

wie odpowiada na pytania do tekstu

ści kieszonkowego i na tej podstawie

wiada na pytania do tekstu

kości kieszonkowego i na tej podstawie

wiada na pytania do tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

odpowiada na pytania do tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

odpowiada na pytania do tekstu

– korzystając z zamieszczonej odmiany

zaimka osobowego w celowniku, tylko w

– korzystając z zamieszczonej odmiany

zaimka osobowego w celowniku, w więk-

– korzystając z zamieszczonej odmiany

zaimka osobowego w celowniku, bezbłęd-

niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia

zaimka osobowego w celowniku, częściowo szości poprawnie uzupełnia luki odpo-

zaimka osobowego w celowniku, prawie

nie uzupełnia luki odpowiednimi formami

luki odpowiednimi formami zaimków

poprawnie uzupełnia luki odpowiednimi

wiednimi formami zaimków osobowych

całkowicie poprawnie uzupełnia luki

zaimków osobowych

osobowych

formami zaimków osobowych

– wykorzystując podane słownictwo, dość

odpowiednimi formami zaimków osobo-

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, z

– wykorzystując podane słownictwo, w

sprawnie prowadzi w parze według wzoru

wych

dużą wprawą prowadzi w parze według

trudem prowadzi w parze według wzoru

dużej mierze prawidłowo prowadzi w parze dialogi, w których wyraża zgodę bądź

– wykorzystując podane słownictwo,

wzoru dialogi, w których wyraża zgodę

dialogi, w których wyraża zgodę bądź

według wzoru dialogi, w których wyraża

odmawia pożyczenia drobnej sumy pie-

sprawnie prowadzi w parze według wzoru

bądź odmawia pożyczenia drobnej sumy

odmawia pożyczenia drobnej sumy pienię-

zgodę bądź odmawia pożyczenia drobnej

niędzy

dialogi, w których wyraża zgodę bądź

pieniędzy

dzy

sumy pieniędzy

– na podstawie podanych pytań z kilkoma

odmawia pożyczenia drobnej sumy pie-

– na podstawie podanych pytań sprawnie

– na podstawie podanych pytań z licznymi

– na podstawie podanych pytań z dość

uchybieniami przygotowuje wypowiedź na niędzy

przygotowuje wypowiedź na temat kie-

uchybieniami przygotowuje wypowiedź na

licznymi uchybieniami przygotowuje wy-

temat kieszonkowego

– na podstawie podanych pytań z niewiel-

szonkowego

temat kieszonkowego

powiedź na temat kieszonkowego

– na podstawie wysłuchanej rozmowy w

ką ilością uchybień przygotowuje wypo-

– na podstawie wysłuchanej rozmowy w

– na podstawie wysłuchanej rozmowy w

– na podstawie wysłuchanej rozmowy w

sklepie spożywczym oraz podanego słow-

wiedź na temat kieszonkowego

sklepie spożywczym oraz podanego słow-

sklepie spożywczym oraz podanego słow-

sklepie spożywczym oraz podanego słow-

nictwa w większości poprawnie notuje w

– na podstawie wysłuchanej rozmowy w

nictwa w całości prawidłowo notuje w

nictwa tylko w niewielkim stopniu popraw- nictwa częściowo poprawnie notuje w

zeszycie, co Ben kupił, a czego nie, oraz

sklepie spożywczym oraz podanego słow-

zeszycie, co Ben kupił, a czego nie, oraz

nie notuje w zeszycie, co Ben kupił, a czego zeszycie, co Ben kupił, a czego nie, oraz

krótko o tym opowiada

nictwa prawie całkowicie poprawnie

krótko o tym opowiada

nie, oraz krótko o tym opowiada

krótko o tym opowiada

– wykorzystując podany schemat, w dużej

notuje w zeszycie, co Ben kupił, a czego

– wykorzystując podany schemat, z wpra-

– wykorzystując podany schemat, z dużym

– wykorzystując podany schemat, z pew-

mierze poprawnie prowadzi w parze

nie, oraz krótko o tym opowiada

wą prowadzi w parze rozmowę w sklepie

trudem prowadzi w parze rozmowę w

nym trudem prowadzi w parze rozmowę w

rozmowę w sklepie spożywczym

– wykorzystując podany schemat, dość

spożywczym

sklepie spożywczym

sklepie spożywczym

– przygotowuje dość rozbudowaną listę

sprawnie prowadzi w parze rozmowę w

– przygotowuje bardzo rozbudowaną listę
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dostateczny

– przygotowuje bardzo krótką listę zaku-

– przygotowuje krótką listę zakupów na

pów na swoje przyjęcie urodzinowe

swoje przyjęcie urodzinowe

dobry
zakupów na swoje przyjęcie urodzinowe

bardzo dobry
sklepie spożywczym

celujący
zakupów na swoje przyjęcie urodzinowe

– przygotowuje rozbudowaną listę zakupów na swoje przyjęcie urodzinowe
5.3. Wo kann ich bezahlen?/Gdzie mogę zapłacić?
Uczeń:

– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem umożli-

umożliwiającym prowadzenie rozmów w

umożliwiającym prowadzenie rozmów w

umożliwiającym prowadzenie rozmów w

wiającym prowadzenie rozmów w sklepie, umożliwiającym prowadzenie rozmów w

– operuje bardzo bogatym słownictwem

sklepie, rozmów o kieszonkowym, wyraża-

sklepie, rozmów o kieszonkowym, wyraża-

sklepie, rozmów o kieszonkowym, wyra-

rozmów o kieszonkowym, wyrażanie

sklepie, rozmów o kieszonkowym, wyra-

nie prośby o pożyczenie pieniędzy oraz

nie prośby o pożyczenie pieniędzy oraz

żanie prośby o pożyczenie pieniędzy oraz

prośby o pożyczenie pieniędzy oraz zgody

żanie prośby o pożyczenie pieniędzy oraz

zgody na pożyczkę lub odmowy pożyczki

zgody na pożyczkę lub odmowy pożyczki

zgody na pożyczkę lub odmowy pożyczki

na pożyczkę lub odmowy pożyczki

zgody na pożyczkę lub odmowy pożyczki

– prawie wcale nie angażuje się w konkurs,

– w znikomym stopniu uczestniczy w

– dość aktywnie uczestniczy w konkursie,

– z zaangażowaniem uczestniczy w kon-

– z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

w którym wygrywa para, która zanotuje

konkursie, w którym wygrywa para, która

w którym wygrywa para, która zanotuje

kursie, w którym wygrywa para, która

konkursie, w którym wygrywa para, która

najwięcej możliwych odpowiedzi na poda-

zanotuje najwięcej możliwych odpowiedzi

najwięcej możliwych odpowiedzi na

zanotuje najwięcej możliwych odpowiedzi

zanotuje najwięcej możliwych odpowiedzi

ne pytania dotyczące produktów sprzeda-

na podane pytania dotyczące produktów

podane pytania dotyczące produktów

na podane pytania dotyczące produktów

na podane pytania dotyczące produktów

wanych w wymienionych opakowaniach

sprzedawanych w wymienionych opako-

sprzedawanych w wymienionych opako-

sprzedawanych w wymienionych opako-

sprzedawanych w wymienionych opako-

– tylko w niewielkim stopniu poprawnie

waniach

waniach

waniach

waniach

dobiera właściwe zdjęcia do wysłuchanych

– częściowo poprawnie dobiera właściwe

– w większości poprawnie dobiera właści-

– prawie całkowicie poprawnie dobiera

– sprawnie dobiera właściwe zdjęcia do

dialogów prowadzonych w sklepie z artyku- zdjęcia do wysłuchanych dialogów prowa-

we zdjęcia do wysłuchanych dialogów

właściwe zdjęcia do wysłuchanych dialo-

wysłuchanych dialogów prowadzonych w

łami elektronicznymi oraz w punkcie sprze- dzonych w sklepie z artykułami elektro-

prowadzonych w sklepie z artykułami

gów prowadzonych w sklepie z artykułami sklepie z artykułami elektronicznymi oraz

daży biletów komunikacyjnych, a następnie nicznymi oraz w punkcie sprzedaży biletów

elektronicznymi oraz w punkcie sprzedaży

elektronicznymi oraz w punkcie sprzedaży

w punkcie sprzedaży biletów komunika-

w parze odczytuje te dialogi na głos

komunikacyjnych, a następnie w parze

biletów komunikacyjnych, a następnie w

biletów komunikacyjnych, a następnie w

cyjnych, a następnie w parze odczytuje te

– na podstawie zaprezentowanych dialo-

odczytuje te dialogi na głos

parze odczytuje te dialogi na głos

parze odczytuje te dialogi na głos

dialogi na głos

gów nieudolnie prowadzi w parze dialog w

– na podstawie zaprezentowanych dialo-

– na podstawie zaprezentowanych dialo-

– na podstawie zaprezentowanych dialo-

– na podstawie zaprezentowanych dialo-

sklepie

gów dość nieumiejętnie prowadzi w parze

gów dość płynnie prowadzi w parze dialog gów płynnie prowadzi w parze dialog w

gów swobodnie prowadzi w parze dialog

– korzystając z podanych pytań, z dużym

dialog w sklepie

w sklepie

w sklepie

trudem opowiada o swoich ostatnich

– korzystając z podanych pytań, z trudem

– korzystając z podanych pytań, z pewnym – korzystając z podanych pytań, dość

– korzystając z podanych pytań, umiejęt-

zakupach

opowiada o swoich ostatnich zakupach

trudem opowiada o swoich ostatnich

sprawnie opowiada o swoich ostatnich

nie opowiada o swoich ostatnich zakupach

– na podstawie przeczytanych wpisów na

– na podstawie przeczytanych wpisów na

zakupach

zakupach

– na podstawie przeczytanych wpisów na
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forum (historia zakupu butów w Paryżu

forum (historia zakupu butów w Paryżu

– na podstawie przeczytanych wpisów na

– na podstawie przeczytanych wpisów na

forum (historia zakupu butów w Paryżu

oraz spodni w sklepie z używaną odzieżą) z

oraz spodni w sklepie z używaną odzieżą) z

forum (historia zakupu butów w Paryżu

forum (historia zakupu butów w Paryżu

oraz spodni w sklepie z używaną odzieżą)

dużym trudem określa, która historia

trudem określa, która historia kończy się

oraz spodni w sklepie z używaną odzieżą)

oraz spodni w sklepie z używaną odzieżą)

bez trudu określa, która historia kończy się

kończy się dobrze, a która źle

dobrze, a która źle

prawidłowo określa, która historia kończy

dość umiejętnie określa, która historia

dobrze, a która źle oraz

– tylko w niewielkim stopniu poprawnie

– częściowo poprawnie decyduje, które z

się dobrze, a która źle

kończy się dobrze, a która źle

– w całości prawidłowo decyduje, które z

decyduje, które z podanych zdań dotyczą-

podanych zdań dotyczących opisanych na

– w większości poprawnie decyduje, które

– prawie całkowicie poprawnie decyduje,

podanych zdań dotyczących opisanych na

cych opisanych na forum historii zakupu

forum historii zakupu butów i spodni są

z podanych zdań dotyczących opisanych

które z podanych zdań dotyczących opisa-

forum historii zakupu butów i spodni są

butów i spodni są prawdziwe, a które

prawdziwe, a które fałszywe

na forum historii zakupu butów i spodni są nych na forum historii zakupu butów i

prawdziwe, a które fałszywe

fałszywe

– popełnia liczne błędy podczas pisania e-

prawdziwe, a które fałszywe

spodni są prawdziwe, a które fałszywe

– pisze bezbłędnie e-mail do kolegi /

– popełnia bardzo liczne błędy podczas

maila do kolegi / koleżanki, w którym

– popełnia dość liczne błędy podczas

– popełnia nieliczne błędy podczas pisania koleżanki, w którym opisuje, jak ostatnio

pisania e-maila do kolegi / koleżanki, w

opisuje, jak ostatnio kupił buty, a w domu

pisania e-maila do kolegi / koleżanki, w

e-maila do kolegi / koleżanki, w którym

kupił buty, a w domu po rozpakowaniu

którym opisuje, jak ostatnio kupił buty, a w po rozpakowaniu okazało się, że każdy jest

którym opisuje, jak ostatnio kupił buty, a

opisuje, jak ostatnio kupił buty, a w domu

okazało się, że każdy jest innego koloru

domu po rozpakowaniu okazało się, że

innego koloru

w domu po rozpakowaniu okazało się, że

po rozpakowaniu okazało się, że każdy jest – na podstawie historyjki obrazkowej i

każdy jest innego koloru

– na podstawie historyjki obrazkowej i

każdy jest innego koloru

innego koloru

podanego słownictwa z wprawą opowia-

– na podstawie historyjki obrazkowej i

podanego słownictwa dość nieumiejętnie

– na podstawie historyjki obrazkowej i

– na podstawie historyjki obrazkowej i

da, co się wydarzyło w trakcie zakupów

podanego słownictwa nieudolnie opowia-

opowiada, co się wydarzyło w trakcie

podanego słownictwa bez trudu opowia-

podanego słownictwa umiejętnie opowia-

dokonywanych przez ojca, córkę i syna

da, co się wydarzyło w trakcie zakupów

zakupów dokonywanych przez ojca, córkę i da, co się wydarzyło w trakcie zakupów

da, co się wydarzyło w trakcie zakupów

dokonywanych przez ojca, córkę i syna

syna

dokonywanych przez ojca, córkę i syna

dokonywanych przez ojca, córkę i syna
Wiederholung

Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie część

Uczeń prawidłowo rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 5:

rzeniowej do rozdziału 5:

rzeniowej do rozdziału 5:

powtórzeniowej do rozdziału 5:

rzeniowej do rozdziału 5:

– reaguje w języku niemieckim na opisane

– reaguje w języku niemieckim na opisane

– reaguje w języku niemieckim na opisane

– reaguje w języku niemieckim na opisane

– reaguje w języku niemieckim na opisane

po polsku sytuacje

po polsku sytuacje

po polsku sytuacje

po polsku sytuacje

po polsku sytuacje

– korzystając ze wzoru, uczestniczy w

– korzystając ze wzoru, uczestniczy w

– korzystając ze wzoru, uczestniczy w

– korzystając ze wzoru, uczestniczy w

– korzystając ze wzoru, uczestniczy w

przeprowadzanym w czteroosobowych

przeprowadzanym w czteroosobowych

przeprowadzanym w czteroosobowych

przeprowadzanym w czteroosobowych

przeprowadzanym w cztero-osobowych

grupach ćwiczeniu polegającym na poda-

grupach ćwiczeniu polegającym na poda-

grupach ćwiczeniu polegającym na poda-

grupach ćwiczeniu polegającym na poda-

grupach ćwiczeniu polegającym na poda-

waniu w tzw. łańcuszku nazw artykułów,

waniu w tzw. łańcuszku nazw artykułów,

waniu w tzw. łańcuszku nazw artykułów,

waniu w tzw. łańcuszku nazw artykułów,

waniu w tzw. łańcuszku nazw artykułów,
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które można kupić w danym sklepie

które można kupić w danym sklepie

które można kupić w danym sklepie

które można kupić w danym sklepie

które można kupić w danym sklepie

– bierze udział w zabawie polegającej na

– bierze udział w zabawie polegającej na

– bierze udział w zabawie polegającej na

– bierze udział w zabawie polegającej na

– bierze udział w zabawie polegającej na

notowaniu cen poszczególnych artykułów

notowaniu cen poszczególnych artykułów

notowaniu cen poszczególnych artykułów

notowaniu cen poszczególnych artykułów

notowaniu cen poszczególnych artykułów

wymienionych w nagraniu (wygrywa oso-

wymienionych w nagraniu (wygrywa oso-

wymienionych w nagraniu (wygrywa

wymienionych w nagraniu (wygrywa

wymienionych w nagraniu (wygrywa

ba, która poda najwięcej poprawnych

ba, która poda najwięcej poprawnych

osoba, która poda najwięcej poprawnych

osoba, która poda najwięcej poprawnych

osoba, która poda najwięcej poprawnych

odpowiedzi)

odpowiedzi)

odpowiedzi)

odpowiedzi)

odpowiedzi)

– wskazuje właściwą odpowiedź spośród

– wskazuje właściwą odpowiedź spośród

– wskazuje właściwą odpowiedź spośród

– wskazuje właściwą odpowiedź spośród

– wskazuje właściwą odpowiedź spośród

podanych odpowiedzi na pytania związane

podanych odpowiedzi na pytania związane

podanych odpowiedzi na pytania związane podanych odpowiedzi na pytania związane podanych odpowiedzi na pytania związane

z zakupami, kieszonkowym i udzieleniem

z zakupami, kieszonkowym i udzieleniem

z zakupami, kieszonkowym i udzieleniem

z zakupami, kieszonkowym i udzieleniem

z zakupami, kieszonkowym i udzieleniem

pożyczki

pożyczki

pożyczki

pożyczki

pożyczki

– poprawia listę zakupów, dobierając

– poprawia listę zakupów, dobierając

– poprawia listę zakupów, dobierając

– poprawia listę zakupów, dobierając

– poprawia listę zakupów, dobierając

właściwy artykuł do rodzaju opakowania

właściwy artykuł do rodzaju opakowania

właściwy artykuł do rodzaju opakowania

właściwy artykuł do rodzaju opakowania

właściwy artykuł do rodzaju opakowania

– uczestniczy w grze, w której każdy uczeń

– uczestniczy w grze, w której każdy uczeń

– uczestniczy w grze, w której każdy uczeń – uczestniczy w grze, w której każdy uczeń – uczestniczy w grze, w której każdy uczeń

zapisuje na trzech małych karteczkach trzy

zapisuje na trzech małych karteczkach trzy

zapisuje na trzech małych karteczkach trzy zapisuje na trzech małych karteczkach trzy zapisuje na trzech małych karteczkach trzy

rzeczy, które chciałby otrzymać np. na

rzeczy, które chciałby otrzymać np. na

rzeczy, które chciałby otrzymać np. na

rzeczy, które chciałby otrzymać np. na

rzeczy, które chciałby otrzymać np. na

urodziny; po zebraniu, wymieszaniu i

urodziny; po zebraniu, wymieszaniu i

urodziny; po zebraniu, wymieszaniu i

urodziny; po zebraniu, wymieszaniu i

urodziny; po zebraniu, wymieszaniu i

ponownym rozdaniu kartek przez nauczy-

ponownym rozdaniu kartek przez nauczy-

ponownym rozdaniu kartek przez nauczy-

ponownym rozdaniu kartek przez nauczy-

ponownym rozdaniu kartek przez nauczy-

ciela każdy uczestnik mówi czego sobie

ciela każdy uczestnik mówi czego sobie

ciela każdy uczestnik mówi czego sobie

ciela każdy uczestnik mówi czego sobie

ciela każdy uczestnik mówi czego sobie

życzył, a co otrzymał w prezencie

życzył, a co otrzymał w prezencie

życzył, a co otrzymał w prezencie

życzył, a co otrzymał w prezencie

życzył, a co otrzymał w prezencie

– bardzo dobrze zna i stosuje wszystkie

– doskonale zna i bezbłędnie stosuje w

struktury gramatyczne spośród wprowa-

wypowiedziach ustnych i pisemnych

Grammatik
W zakresie gramatyki uczeń:
– zna jedynie elementarne struktury gra-

– zna większość struktur gramatycznych

matyczne spośród wprowadzonych przez

spośród wprowadzonych przez nauczyciela, gramatyczne spośród wprowadzonych

– zna i stosuje prawie wszystkie struktury

nauczyciela, popełnia liczne błędy grama-

popełnia sporo błędów gramatycznych

przez nauczyciela, popełnia nieliczne błędy dzonych przez nauczyciela, sporadycznie

wszystkie struktury gramatyczne spośród

tyczne

mających charakter przeoczeń, świadczą-

gramatyczne, niezakłócające lub zakłóca-

popełnia drobne błędy gramatyczne

wprowadzonych przez nauczyciela

cych o niepełnym opanowaniu struktur

jące w nieznacznym stopniu komunikację,

niezakłócające w żaden sposób komunika-

błędy mają charakter pomyłek i nie wy-

cji, potrafi je samodzielnie poprawić

stępują systematycznie
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Wprowadzane i utrwalane struktury gramatyczne:
– rzeczownik w celowniku (Dativ)

– rzeczownik w celowniku (Dativ)

– rzeczownik w celowniku (Dativ)

– rzeczownik w celowniku (Dativ)

– rzeczownik w celowniku (Dativ)

– zaimek osobowy w celowniku (Dativ)

– zaimek osobowy w celowniku (Dativ)

– zaimek osobowy w celowniku (Dativ)

– zaimek osobowy w celowniku (Dativ)

– zaimek osobowy w celowniku (Dativ)

Aktiver Wortschatz
Uczeń w znikomym stopniu operuje pod-

Uczeń operuje wybranym, podstawowym

Uczeń prawidłowo operuje znaczną czę-

Uczeń dość sprawnie operuje słownic-

czeń swobodnie operuje słownictwem

stawowym słownictwem uwzględnionym

słownictwem uwzględnionym na liście

ścią słownictwa uwzględnionego na liście

twem uwzględnionym na liście środków

uwzględnionym na liście środków leksy-

na liście środków leksykalnych do aktyw-

środków leksykalnych do aktywnego opa-

środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

kalnych do aktywnego opanowania

nego opanowania

nowania

opanowania
Training
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje zawarte w

– rozumie znaczną część informacji zawar- – rozumie prawie wszystkie informacje

– rozumie w całości treść rozmowy na

zawartych w wysłuchanej rozmowie na

wysłuchanej rozmowie na temat zakupów i tych w wysłuchanej rozmowie na temat

zawarte w wysłuchanej rozmowie na

temat zakupów i dobiera do każdej osoby

temat zakupów i dobiera do każdej osoby

dobiera do każdej osoby po dwa przedmio- zakupów i dobiera do każdej osoby po

temat zakupów i dobiera do każdej osoby

po dwa przedmioty, które chce kupić

po dwa przedmioty, które chce kupić

ty, które chce kupić

po dwa przedmioty, które chce kupić

dwa przedmioty, które chce kupić

W zakresie znajomości środków językowych uczeń:
– ze znacznymi problemami uzupełnia

– z niewielkimi problemami uzupełnia

– bez większych problemów uzupełnia

tekst, wpisując w luki odpowiednie wyrazy

tekst, wpisując w luki odpowiednie wyrazy

tekst, wpisując w luki odpowiednie wyrazy luki odpowiednie wyrazy spośród poda-

– z łatwością uzupełnia tekst, wpisując w

– bez jakichkolwiek problemów uzupełnia
tekst, wpisując w luki odpowiednie wyrazy

spośród podanych

spośród podanych

spośród podanych

nych

spośród podanych

– dokładnie rozumie wszystkie informacje

W zakresie rozumienia tekstów pisanych uczeń:
– jedynie przy znacznej pomocy ze strony

– przy pewnej pomocy ze strony nauczycie- – rozumie większość informacji zawartych

– rozumie prawie wszystkie informacje

nauczyciela rozumie informacje zawarte w

la rozumie informacje zawarte w ogłosze-

w ogłoszeniach i zazwyczaj prawidłowo

zawarte w ogłoszeniach i w zdecydowanej zawarte w ogłoszeniach i z wprawą dobie-

ogłoszeniach i z trudem dobiera zdania

niach i w dużej mierze poprawnie dobiera

dobiera zdania pasujące do treści ogłoszeń większości prawidłowo dobiera zdania

pasujące do treści ogłoszeń

zdania pasujące do treści ogłoszeń

pasujące do treści ogłoszeń
Rozdział 6. Gesund und bequem/Zdrowo i wygodnie
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6.1. Der Kopf tut mir weh/Głowa mnie boli
Uczeń:
– popełniając bardzo liczne błędy, powta-

– popełniając liczne błędy, powtarza za

– popełniając nieliczne błędy, powtarza za

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

rza za nagraniem nazwy części ciała

nagraniem nazwy części ciała

nagraniem nazwy części ciała

niem nazwy części ciała

nazwy części ciała

– na podstawie nagrania nieudolnie poda-

– na podstawie nagrania dość nieumiejęt-

– na podstawie nagrania w dużej mierze

– na podstawie nagrania dość płynnie

– na podstawie nagrania płynnie podaje,

je, co kogo boli i dlaczego

nie podaje, co kogo boli i dlaczego

poprawnie podaje, co kogo boli i dlaczego

podaje, co kogo boli i dlaczego

co kogo boli i dlaczego

– popełniając bardzo liczne błędy, powta-

– popełniając liczne błędy, powtarza za

– popełniając nieliczne błędy, powtarza za

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

rza za nagraniem nazwy niektórych chorób

nagraniem nazwy niektórych chorób i

nagraniem nazwy części niektórych cho-

niem nazwy niektórych chorób i dolegli-

nazwy niektórych chorób i dolegliwości

i dolegliwości

dolegliwości

rób i dolegliwości

wości

– po wysłuchaniu dialogu u lekarza i

– po wysłuchaniu dialogu u lekarza i spo-

– po wysłuchaniu dialogu u lekarza i spo-

– po wysłuchaniu dialogu u lekarza i

– po wysłuchaniu dialogu u lekarza i

sporządzeniu notatek w pełni poprawnie

rządzeniu notatek nieumiejętnie odpowia-

rządzeniu notatek dość nieumiejętnie

sporządzeniu notatek dość płynnie odpo-

sporządzeniu notatek płynnie odpowiada

odpowiada na pytania do tekstu

da na pytania do tekstu

odpowiada na pytania do tekstu

wiada na pytania do tekstu

na pytania do tekstu

– z pełnym zaangażowaniem uczestniczy

– prawie nie angażuje się w grę polegającą

– z niewielkim zaangażowaniem uczestni-

– z dość dużym zaangażowaniem uczestni- – z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

w grze polegającej na odgadywaniu dole-

na odgadywaniu dolegliwości przedstawia-

czy w grze polegającej na odgadywaniu

czy w grze polegającej na odgadywaniu

grze polegającej na odgadywaniu dolegli-

gliwości przedstawianych przez wybrane-

nych przez wybranego ucznia w formie

dolegliwości przedstawianych przez wy-

dolegliwości przedstawianych przez wy-

wości przedstawianych przez wybranego

go ucznia w formie pantomimy

pantomimy

branego ucznia w formie pantomimy

branego ucznia w formie pantomimy

ucznia w formie pantomimy

– na podstawie dialogu u lekarza (wysłu-

– na podstawie dialogu u lekarza (wysłu-

– na podstawie dialogu u lekarza (wysłu-

– na podstawie dialogu u lekarza (wysłu-

– na podstawie dialogu u lekarza (wysłu-

chanego, a następnie przeczytanego w

chanego, a następnie przeczytanego w

chanego, a następnie przeczytanego w

chanego, a następnie przeczytanego w

chanego, a następnie przeczytanego w

parze na głos) z wprawą przeprowadza

parze na głos) z dużym trudem przeprowa-

parze na głos) z trudem przeprowadza

parze na głos) bez większego trudu prze-

parze na głos) dość sprawnie przeprowa-

podobną rozmowę

dza podobną rozmowę

podobną rozmowę

prowadza podobną rozmowę

dza podobną rozmowę

– bezbłędnie reaguje w języku niemieckim

– z dużym trudem reaguje w języku nie-

– z trudem reaguje w języku niemieckim na – bez większego trudu reaguje w języku

– dość sprawnie reaguje w języku nie-

na sytuacje opisane w języku polskim

mieckim na sytuacje opisane w języku

sytuacje opisane w języku polskim

niemieckim na sytuacje opisane w języku

mieckim na sytuacje opisane w języku

– uwzględniając podane informacje, w

polskim

– uwzględniając podane informacje, czę-

polskim

polskim

większości poprawnie odpowiada na SMS

– uwzględniając podane informacje, w

ściowo poprawnie odpowiada na SMS od

– uwzględniając podane informacje, w

– uwzględniając podane informacje,

od znajomych z propozycją wspólnego

niewielkim stopniu poprawnie odpowiada

znajomych z propozycją wspólnego pójścia

większości poprawnie odpowiada na SMS

prawie całkowicie poprawnie odpowiada

pójścia na basen

na SMS od znajomych z propozycją wspól-

na basen

od znajomych z propozycją wspólnego

na SMS od znajomych z propozycją wspól-

pójścia na basen

nego pójścia na basen

nego pójścia na basen

6.2. Das Haus hat keine Küche/Ten dom nie ma kuchni

AUTORZY: Zuzanna Haber, Barbara Kalinowska

34

Język niemiecki | Aktion Deutsch | Klasa 8

dopuszczający

Szkoła podstawowa

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Uczeń:
– prawie nie angażuje się w zabawę zwią-

– z niewielkim zaangażowaniem uczestni-

– z dość dużym zaangażowaniem uczestni- – z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

– z pełnym zaangażowaniem uczestniczy

zaną z odszukaniem osoby, która cierpi na

czy w zabawie związanej z odszukaniem

czy w zabawie związanej z odszukaniem

zabawie związanej z odszukaniem osoby,

w zabawie związanej z odszukaniem

ból tej samej części ciała

osoby, która cierpi na ból tej samej części

osoby, która cierpi na ból tej samej części

która cierpi na ból tej samej części ciała

osoby, która cierpi na ból tej samej części

– popełniając bardzo liczne błędy, powta-

ciała

ciała

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

ciała

rza za nagraniem nazwy pomieszczeń w

– popełniając liczne błędy, powtarza za

– popełniając nieliczne błędy, powtarza za

niem nazwy pomieszczeń w domu

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

domu

nagraniem nazwy pomieszczeń w domu

nagraniem nazwy pomieszczeń w domu

– po wysłuchaniu rozmowy rodziny

– po wysłuchaniu rozmowy rodziny

– po wysłuchaniu rozmowy rodziny

Müllerów o poszukiwaniu wakacyjnej

– po wysłuchaniu rozmowy rodziny

Müllerów o poszukiwaniu wakacyjnej

Müllerów o poszukiwaniu wakacyjnej

Müllerów o poszukiwaniu wakacyjnej

kwatery dość sprawnie wybiera właści-

Müllerów o poszukiwaniu wakacyjnej

kwatery z dużym trudem wybiera wła-

kwatery z trudem wybiera właściwe od-

kwatery bez większego trudu wybiera

we odpowiedzi i dość umiejętnie opo-

kwatery z wprawą wybiera właściwe

ściwe odpowiedzi i z licznymi uchybie-

powiedzi i z nielicznymi uchybieniami

właściwe odpowiedzi i dość sprawnie

wiada na podstawie sporządzonych no-

odpowiedzi i umiejętnie opowiada na

niami opowiada na podstawie sporzą-

opowiada na podstawie sporządzonych

opowiada na podstawie sporządzonych

tatek, co napisano w ogłoszeniach doty-

podstawie sporządzonych notatek, co

dzonych notatek, co napisano w ogło-

notatek, co napisano w ogłoszeniach

notatek, co napisano w ogłoszeniach

czących kwater

napisano w ogłoszeniach dotyczących

szeniach dotyczących kwater

dotyczących kwater

dotyczących kwater

– po wysłuchaniu rozmowy rodziny

– po przeczytaniu wpisów na forum pra-

nazwy pomieszczeń w domu

kwater

– po przeczytaniu wpisów na forum z

– po przeczytaniu wpisów na forum z

– po przeczytaniu wpisów na forum bez

wie bezbłędnie ustala temat dyskusji

– po przeczytaniu wpisów na forum bez-

dużym trudem ustala temat dyskusji

trudem ustala temat dyskusji

większego trudu ustala temat dyskusji

– prawie bezbłędnie łączy ze sobą odpo-

błędnie ustala temat dyskusji

– z bardzo licznymi uchybieniami łączy ze

– z licznymi uchybieniami łączy ze sobą

– z nielicznymi uchybieniami łączy ze sobą

wiednie fragmenty zdań tak, aby były

– bezbłędnie łączy ze sobą odpowiednie

sobą odpowiednie fragmenty zdań tak, aby odpowiednie fragmenty zdań tak, aby były

odpowiednie fragmenty zdań tak, aby były zgodne z treścią wpisów na forum

fragmenty zdań tak, aby były zgodne z

były zgodne z treścią wpisów na forum

zgodne z treścią wpisów na forum

zgodne z treścią wpisów na forum

– na podstawie podanego słownictwa

treścią wpisów na forum

– na podstawie podanego słownictwa z

– na podstawie podanego słownictwa z

– na podstawie podanego słownictwa

prawie bezbłędnie pisze tekst w formie

– na podstawie podanego słownictwa

dużym trudem pisze tekst w formie wpisu

trudem pisze tekst w formie wpisu na

pisze tekst w formie wpisu na forum, a

wpisu na forum

bezbłędnie pisze tekst w formie wpisu na

na forum, a jego wypowiedź zawiera liczne

forum, a jego wypowiedź zawiera liczne

jego wypowiedź zawiera nieliczne błędy

– prawie bezbłędnie prowadzi wywiad na

forum

błędy gramatyczne i leksykalne

błędy gramatyczne i leksykalne

gramatyczne i leksykalne

temat „Jak mieszkasz”

– bezbłędnie prowadzi wywiad na temat

– z dużym trudem prowadzi wywiad na

– z licznymi uchybieniami prowadzi wywiad – w dużej mierze poprawnie prowadzi

– z niewielką ilością uchybień opisuje

„Jak mieszkasz”

temat „Jak mieszkasz”

na temat „Jak mieszkasz”

wywiad na temat „Jak mieszkasz”

miejsce zamieszkania osoby, z którą

– z dużą wprawą opisuje miejsce zamiesz-

– z bardzo licznymi uchybieniami opisuje

– licznymi uchybieniami opisuje miejsce

– z dość licznymi uchybieniami opisuje

przeprowadził wywiad

kania osoby, z którą przeprowadził wy-

miejsce zamieszkania osoby, z którą prze-

zamieszkania osoby, z którą przeprowadził

miejsce zamieszkania osoby, z którą

prowadził wywiad

wywiad

przeprowadził wywiad
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6.3. Hilfe!/Pomocy
Uczeń:
– posługuje się bardzo ubogim słownic-

– posługuje się dość ubogim słownictwem

– posługuje się dość bogatym słownic-

– posługuje się bogatym słownictwem

– posługuje się bardzo bogatym słownic-

twem związanym z opisywaniem wypadku,

związanym z opisywaniem wypadku,

twem związanym z opisywaniem wypad-

związanym z opisywaniem wypadku,

twem związanym z opisywaniem wypad-

wzywaniem pomocy, wyrażaniem radości i

wzywaniem pomocy, wyrażaniem radości i

ku, wzywaniem pomocy, wyrażaniem

wzywaniem pomocy, wyrażaniem radości i ku, wzywaniem pomocy, wyrażaniem

współczucia

współczucia

radości i współczucia

współczucia

– prawie nie angażuje się w grę w głuchy

– z niewielkim zaangażowaniem uczestni-

– z dość dużym zaangażowaniem uczestni- – z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

– z pełnym zaangażowaniem uczestniczy

telefon

czy w grze w głuchy telefon

czy w grze w głuchy telefon

grze w głuchy telefon

w grze w głuchy telefon

– po przeczytaniu wpisu na blogu z dużym

– po przeczytaniu wpisu na blogu z trudem

radości i współczucia

– po przeczytaniu wpisu na blogu bez

– po przeczytaniu wpisu na blogu dość

– po przeczytaniu wpisu na blogu z wpra-

trudem porządkuje zdjęcia zgodnie z opisa- porządkuje zdjęcia zgodnie z opisanymi

większego trudu porządkuje zdjęcia zgod-

sprawnie porządkuje zdjęcia zgodnie z

wą porządkuje zdjęcia zgodnie z opisanymi

nymi wydarzeniami

wydarzeniami

nie z opisanymi wyda-rzeniami-

opisanymi wydarzeniami

wydarzeniami

– przedstawia możliwe zakończenie opisa-

– przedstawia możliwe zakończenie opisa-

– przedstawia możliwe zakończenie opisa- – przedstawia możliwe zakończenie opisa- – przedstawia możliwe zakończenie opisa-

nej historii, a następnie po wysłuchaniu jej

nej historii, a następnie po wysłuchaniu jej

nej historii, a następnie po wysłuchaniu jej nej historii, a następnie po wysłuchaniu jej nej historii, a następnie po wysłuchaniu jej

do końca nieudolnie opowiada, co się stało

do końca dość nieudolnie opowiada, co się

do końca dość płynnie opowiada, co się

do końca płynnie opowiada, co się stało

do końca umiejętnie opowiada, co się

– z bardzo licznymi uchybieniami pisze w

stało

stało

– prawie bezbłędnie pisze w zeszycie

stało

zeszycie krótkie opowiadanie na podstawie – z licznymi uchybieniami pisze w zeszycie

– z nielicznymi uchybieniami pisze w

krótkie opowiadanie na podstawie poda-

– bez żadnych uchybień pisze w zeszycie

podanych punktów lub według własnego

krótkie opowiadanie na podstawie poda-

zeszycie krótkie opowiadanie na podsta-

nych punktów lub według własnego

krótkie opowiadanie na podstawie poda-

scenariusza

nych punktów lub według własnego scena-

wie podanych punktów lub według wła-

scenariusza

nych punktów lub według własnego

– w znikomym stopniu poprawnie dobiera

riusza

snego scenariusza

– prawie całkowicie poprawnie dobiera do scenariusza

do sytuacji przedstawionych na zdjęciach

– częściowo poprawnie dobiera do sytuacji

– w większości poprawnie dobiera do

sytuacji przedstawionych na zdjęciach

– w całości poprawnie dobiera do sytuacji

odpowiednie zwroty i wyrażenia

przedstawionych na zdjęciach odpowiednie sytuacji przedstawionych na zdjęciach

odpowiednie zwroty i wyrażenia

przedstawionych na zdjęciach odpowied-

– popełniając bardzo liczne błędy, powta-

zwroty i wyrażenia

odpowiednie zwroty i wyrażenia

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

nie zwroty i wyrażenia

rza za nagraniem zwroty służące do wyra-

– popełniając liczne błędy, powtarza za

– popełniając nieliczne błędy, powtarza za

niem zwroty służące do wyrażenia radości

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

żenia radości lub współczucia

nagraniem zwroty służące do wyrażenia

nagraniem zwroty służące do wyrażenia

lub współczucia

zwroty służące do wyrażenia radości lub

– w tylko w niewielkim stopniu wskazuje

radości lub współczucia

radości lub współczucia

zwroty związane z następującymi inten-

– częściowo poprawnie wskazuje zwroty

– częściowo poprawnie wskazuje zwroty

– w większości poprawnie wskazuje zwro-

– w całości prawidłowo wskazuje zwroty

cjami: składaniem gratulacji, współczuciem, związane z następującymi intencjami:

związane z następującymi intencjami:

ty związane z następującymi intencjami:

związane z następującymi intencjami:

pocieszeniem

składaniem gratulacji, współczuciem,

składaniem gratulacji, współczuciem,

składaniem gratulacji, współczuciem,

składaniem gratulacji, współczuciem,
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pocieszeniem

pocieszeniem

Uczeń sprawnie rozwiązuje wszystkie

Wiederholung
Uczeń z trudem rozwiązuje wybrane ćwi-

Uczeń poprawnie rozwiązuje jedynie

Uczeń poprawnie rozwiązuje większość

Uczeń bez trudu rozwiązuje prawie

czenia zamieszczone w części powtórze-

niektóre ćwiczenia zamieszczone w części

ćwiczeń zamieszczonych w części powtó-

wszystkie ćwiczenia zamieszczone w części ćwiczenia zamieszczone w części powtó-

niowej do rozdziału 6:

powtórzeniowej do rozdziału 6:

rzeniowej do rozdziału 6:

powtórzeniowej do rozdziału 6:

– uczestniczy w grze polegającej na tłuma-

– uczestniczy w grze polegającej na tłuma-

– uczestniczy w grze polegającej na tłuma- – uczestniczy w grze polegającej na tłuma- – uczestniczy w grze polegającej na tłuma-

czeniu podanych wypowiedzeń na język

czeniu podanych wypowiedzeń na język

czeniu podanych wypowiedzeń na język

czeniu podanych wypowiedzeń na język

czeniu podanych wypowiedzeń na język

niemiecki po uprzednim rzuceniu kostką i

niemiecki po uprzednim rzuceniu kostką i

niemiecki po uprzednim rzuceniu kostką i

niemiecki po uprzednim rzuceniu kostką i

niemiecki po uprzednim rzuceniu kostką i

przesunięciu pionka do gry

przesunięciu pionka do gry

przesunięciu pionka do gry

przesunięciu pionka do gry

przesunięciu pionka do gry

– uzupełnia zdania zgodnie z sensem

– uzupełnia zdania zgodnie z sensem

– uzupełnia zdania zgodnie z sensem

– uzupełnia zdania zgodnie z sensem

– uzupełnia zdania zgodnie z sensem

– opisuje zdjęcie przedstawiające chorą

– opisuje zdjęcie przedstawiające chorą

– opisuje zdjęcie przedstawiające chorą

– opisuje zdjęcie przedstawiające chorą

– opisuje zdjęcie przedstawiające chorą

dziewczynę i odpowiada na związane z nim dziewczynę i odpowiada na związane z nim dziewczynę i odpowiada na związane z

dziewczynę i odpowiada na związane z

dziewczynę i odpowiada na związane z

pytania

nim pytania

nim pytania

Uczeń swobodnie posługuje się słownic-

pytania

nim pytania

rzeniowej do rozdziału 6:

Aktiver Wortschatz
Uczeń w znikomym stopniu posługuje się

Uczeń posługuje się wybranym, podsta-

Uczeń poprawnie posługuje się znaczną

Uczeń dość sprawnie posługuje się słow-

podstawowym słownictwem uwzględnio-

wowym słownictwem uwzględnionym na

częścią słownictwa uwzględnionego na

nictwem uwzględnionym na liście środków twem uwzględnionym na liście środków

nym na liście środków leksykalnych do

liście środków leksykalnych do aktywnego

liście środków leksykalnych do aktywnego

leksykalnych do aktywnego opanowania

aktywnego opanowania

opanowania

opanowania

leksykalnych do aktywnego opanowania

Training
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:
– rozumie jedynie znikomą część informacji – rozumie niektóre informacje zawarte w

– rozumie znaczną część informacji zawar- – rozumie prawie wszystkie informacje

– rozumie w całości treść nagrania i

zawartych w nagraniu i z dużym trudem

nagraniu i w dużej mierze poprawnie

tych w nagraniu i zazwyczaj poprawnie

zawarte w nagraniu i w zdecydowanej

sprawnie podaje, które ze zdań jest zgod-

podaje, które ze zdań jest zgodne z wysłu-

podaje, które ze zdań jest zgodne z wysłu-

podaje, które ze zdań jest zgodne z wysłu-

większości poprawnie podaje, które ze

ne z wysłuchaną treścią

chaną treścią

chaną treścią

chaną treścią

zdań jest zgodne z wysłuchaną treścią

W zakresie znajomości funkcji językowych uczeń:
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– w znikomym stopniu poprawnie uzupeł-

– częściowo poprawnie uzupełnia minidia-

– w większości poprawnie uzupełnia

– prawie całkowicie poprawnie uzupełnia

– w całości prawidłowo uzupełnia minidia-

nia minidialogi, wybierając z podanych

logi, wybierając z podanych odpowiedzi

minidialogi, wybierając z podanych odpo-

minidialogi, wybierając z podanych odpo-

logi, wybierając z podanych odpowiedzi

odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z

brakującą wypowiedź jednej z osób

wiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób wiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób brakującą wypowiedź jednej z osób

osób
W zakresie rozumienia tekstów pisanych uczeń:
– jedynie przy znacznej pomocy nauczyciela – przy pewnej pomocy nauczyciela rozumie – rozumie większość informacji zawartych

– rozumie prawie wszystkie informacje

– dokładnie rozumie wszystkie informacje

rozumie informacje zawarte w tekstach o

informacje zawarte w tekstach o dolegli-

w tekstach o dolegliwościach poszczegól-

zawarte w tekstach o dolegliwościach

zawarte w tekstach o dolegliwościach

dolegliwościach poszczególnych osób i

wościach poszczególnych osób i wybiera

nych osób i wybiera poprawne odpowiedzi poszczególnych osób i wybiera poprawne

wybiera poprawne odpowiedzi

poprawne odpowiedzi

poszczególnych osób i wybiera poprawne

odpowiedzi

odpowiedzi

Rozdział Extras
Weihnachten/Boże Narodzenie
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem związa-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

związanym z Bożym Narodzeniem

związanym z Bożym Narodzeniem

związanym z Bożym Narodzeniem

nym z Bożym Narodzeniem

związanym z Bożym Narodzeniem

– powtarzając za nagraniem, popełnia

– powtarzając za nagraniem, popełnia dość – powtarzając za nagraniem, popełnia

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

bardzo liczne błędy w wymowie przedsta-

liczne błędy w wymowie przedstawionych

niem wymowę przedstawionych na obraz- wymowę przedstawionych na obrazkach

wionych na obrazkach wyrazów związa-

na obrazkach wyrazów związanych z Bożym nych na obrazkach wyrazów związanych z

kach wyrazów związanych z Bożym Naro-

wyrazów związanych z Bożym Narodze-

nych z Bożym Narodzeniem

Narodzeniem

dzeniem

niem

nieliczne błędy w wymowie przedstawioBożym Narodzeniem

– prawie nie angażuje się w zabawę polega- – z niewielkim zaangażowaniem uczestni-

– z dość dużym zaangażowaniem uczestni- – z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

– z pełnym zaangażowaniem uczestniczy

jącą na przedstawianiu kolejnych rzeczow-

czy w zabawie polegającej na przedsta-

zabawie polegającej na przedstawianiu

w zabawie polegającej na przedstawianiu

ników związanych z Bożym Narodzeniem za niu kolejnych rzeczowników związanych z

czy w zabawie polegającej na przedstawia-

wianiu kolejnych rzeczowników związa-

kolejnych rzeczowników związanych z

kolejnych rzeczowników związanych z

pomocą pantomimy lub rysunków i odga-

Bożym Narodzeniem za pomocą pantomi-

nych z Bożym Narodzeniem za pomocą

Bożym Narodzeniem za pomocą panto-

Bożym Narodzeniem za pomocą panto-

dywaniu przedstawianych rzeczowników

my lub rysunków i odgadywaniu przedsta-

pantomimy lub rysunków i odgadywaniu

mimy lub rysunków i odgadywaniu przed-

mimy lub rysunków i odgadywaniu przed-

wraz z rodzajnikiem

wianych rzeczowników wraz z rodzajnikiem przedstawianych rzeczowników wraz z

stawianych rzeczowników wraz z rodzajni- stawianych rzeczowników wraz z rodzajni-

– słucha nagrania z życzeniami składanymi

– słucha nagrania z życzeniami składanymi

rodzajnikiem

kiem

kiem

– słucha nagrania z życzeniami składany-

– słucha nagrania z życzeniami składany-

– słucha nagrania z życzeniami składany-

z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku, z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
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nieudolnie powtarza zwroty za nagraniem,

dość nieumiejętnie powtarza zwroty za

mi z okazji Bożego Narodzenia i Nowego

mi z okazji Bożego Narodzenia i Nowego

mi z okazji Bożego Narodzenia i Nowego

a następnie wymienia się życzeniami

nagraniem, a następnie wymienia się

Roku, bez trudu powtarza zwroty za

Roku, umiejętnie powtarza zwroty za

Roku, z wprawą powtarza zwroty za

świątecznymi i noworocznymi, pamiętając

życzeniami świątecznymi i noworocznymi,

nagraniem, a następnie wymienia się

nagraniem, a następnie wymienia się

nagraniem, a następnie wymienia się

o zastosowaniu formy grzecznościowej

pamiętając o zastosowaniu formy grzecz-

życzeniami świątecznymi i noworocznymi,

życzeniami świątecznymi i noworocznymi,

życzeniami świątecznymi i noworocznymi,

wobec nauczycielki / nauczyciela

nościowej wobec nauczycielki / nauczyciela pamiętając o zastosowaniu formy grzecz-

pamiętając o zastosowaniu formy grzecz-

pamiętając o zastosowaniu formy grzecz-

– rozumie jedynie niewielką część informa- – rozumie jedynie niektóre informacje w

nościowej wobec nauczycielki / nauczycie- nościowej wobec nauczycielki / nauczycie- nościowej wobec nauczycielki / nauczycie-

cji w przeczytanych tekstach przedstawia-

przeczytanych tekstach przedstawiających

la

jących prawdziwe nastawienie poszczegól-

prawdziwe nastawienie poszczególnych

– rozumie większość informacji w przeczy- – rozumie prawie wszystkie informacje w

nych~członków rodziny do świąt i na tej

członków rodziny do świąt i na tej podsta-

la

la
– rozumie wszystkie informacje w przeczy-

tanych tekstach przedstawiających praw-

przeczytanych tekstach przedstawiających tanych tekstach przedstawiających praw-

podstawie przyporządkowuje każdej osobie wie przyporządkowuje każdej osobie

dziwe nastawienie poszczególnych człon-

prawdziwe nastawienie poszczególnych

dziwe nastawienie poszczególnych człon-

odpowiedni tekst

ków rodziny do świąt i na tej podstawie

członków rodziny do świąt i na tej pod-

ków rodziny do świąt i na tej podstawie

przyporządkowuje każdej osobie odpo-

stawie przyporządkowuje każdej osobie

przyporządkowuje każdej osobie odpo-

wiedni tekst

odpowiedni tekst

wiedni tekst

odpowiedni tekst

– śledząc tekst, słucha kolędy „Kling, Glöck- – śledząc tekst, słucha kolędy„Kling, Glöckchen, klingelingeling”, a następnie śpiewa

chen, klingelingeling, a następnie śpiewa

niewielką część kolędy razem z nagraniem

część kolędy razem z nagraniem

– śledząc tekst, słucha kolędy„Kling,
– śledząc tekst, słucha kolędy„Kling,

Glöckchen, klingelingeling”, a następnie

– śledząc tekst, słucha kolędy „Kling,

Glöckchen, klingelingeling”, a następnie

śpiewa samodzielnie prawie całą kolędę

Glöckchen, klingelingeling”, a następnie

śpiewa prawie całą kolędę razem z nagra-

śpiewa samodzielnie całą kolędę

niem
Karneval/Karnawał
Uczeń:
– operuje bardzo ubogim słownictwem

– operuje dość ubogim słownictwem

– operuje dość bogatym słownictwem

– operuje bogatym słownictwem związa-

– operuje bardzo bogatym słownictwem

związanym z karnawałem

związanym z karnawałem

związanym z karnawałem

nym z karnawałem

związanym z karnawałem

– rozumie jedynie niewielką część informa- – rozumie jedynie niektóre informacje w

– rozumie większość informacji w przeczy- – rozumie prawie wszystkie informacje w

– rozumie wszystkie informacje w przeczy-

cji w przeczytanym tekście dotyczącym

tanym tekście dotyczącym świętowania

tanym tekście dotyczącym świętowania

przeczytanym tekście dotyczącym święto-

przeczytanym tekście dotyczącym święto-

świętowania karnawału w krajach niemiec- wania karnawału w krajach niemieckoję-

karnawału w krajach niemieckojęzycznych wania karnawału w krajach niemieckoję-

karnawału w krajach niemieckojęzycznych

kojęzycznych i na tej podstawie odpowiada zycznych i na tej podstawie odpowiada na

i na tej podstawie odpowiada na pytania

zycznych i na tej podstawie odpowiada na

i na tej podstawie odpowiada na pytania

na pytania do tekstu

do tekstu

pytania do tekstu

do tekstu

– popełnia nieliczne błędy w wymowie,

– prawie bezbłędnie powtarza za nagra-

– bezbłędnie powtarza za nagraniem

pytania do tekstu

– popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, – popełnia dość liczne błędy w wymowie,
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dopuszczający

Szkoła podstawowa

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

powtarzając za nagraniem wierszyk „Zehn

powtarzając za nagraniem wierszyk „Zehn

powtarzając za nagraniem wierszyk „Zehn

niem wierszyk „Zehn kleine Zappelmän-

wierszyk „Zehn kleine Zappelmänner” oraz

kleine Zappelmänner” oraz nieudolnie

kleine Zappelmänner” oraz dość nieumie-

kleine Zappelmänner” oraz bez większych

ner” oraz dość sprawnie czyta wierszyk w

z wprawą czyta wierszyk w takim samym

czyta wierszyk w takim samym tempie jak

jętnie czyta wierszyk w takim samym

uchybień czyta wierszyk w takim samym

takim samym tempie jak w nagraniu

tempie jak w nagraniu

w nagraniu

tempie jak w nagraniu

tempie jak w nagraniu

– z dużym zaangażowaniem uczestniczy w

– z pełnym zaangażowaniem uczestniczy

– prawie nie angażuje się w grę przezna-

– z niewielkim zaangażowaniem uczestni-

– z dość dużym zaangażowaniem uczestni- grze przeznaczonej dla czteroosobowych

w grze przeznaczonej dla czteroosobo-

czoną dla czteroosobowych grup, polegają- czy w grze przeznaczonej dla czteroosobo-

czy w grze przeznaczonej dla czterooso-

grup, polegającej na przesuwania pionka

wych grup, polegającej na przesuwania

cą na przesuwania pionka na pole ze sło-

bowych grup, polegającej na przesuwania

na pole ze słowem odpowiadającym

pionka na pole ze słowem odpowiadają-

wem odpowiadającym ilustracji lub na pole pionka na pole ze słowem odpowiadającym pionka na pole ze słowem odpowiadają-

ilustracji lub na pole z ilustracją odpowia-

cym ilustracji lub na pole z ilustracją

z ilustracją odpowiadającą danemu słowu

dającą danemu słowu

odpowiadającą danemu słowu

wych grup, polegającej na przesuwania
ilustracji lub na pole z ilustracją odpowia-

cym ilustracji lub na pole z ilustracją

dającą danemu słowu

odpowiadającą danemu słowu

Projekt – ewentualne prace projektowe, wcześniej zapowiedziane, zaplanowane i omówione przez nauczyciela
Uczeń:
zna ograniczoną ilość podstawowych
zwrotów i wyrażeń pozwalających na
realizację projektu w języku niemieckim
oraz zaprezentowanie swojej pracy na
forum klasy

– zna podstawowe zwroty i wyrażenia
– zna większość wprowadzonych zwropozwalające na realizację projektu w
tów i wyrażeń pozwalających na realijęzyku niemieckim oraz zaprezentowanie
zację projektu w języku niemieckim
swojej pracy na forum klasy
oraz zaprezentowanie swojej pracy na
forum klasy

– zna prawie wszystkie wprowadzone
zwroty i wyrażenia pozwalające na realizację projektu w języku niemieckim
oraz zaprezentowanie swojej pracy na
forum klasy

– zna wszystkie wprowadzone zwroty i
wyrażenia pozwalające na realizację
projektu w języku niemieckim oraz zaprezentowanie swojej pracy na forum
klasy

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów na ocenę dopuszczającą, a jego braki w wiadomościach (środki językowe, fonetyka, ortografia) i umiejętnościach (umiejętności receptywne oraz
produktywne) uniemożliwiają mu naukę na kolejnym etapie nauczania.

Teresa Czajka
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