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Nauczyciel języka niemieckiego Magdalena Pawlik 

 

  

I. OCENIANIE 

 

  

  Uczeń jest oceniany z języka niemieckiego, w następujących obszarach: 

  

 



-przygotowanie do lekcji (+/- za brak krótkoterminowych zadań domowych, ocena  

 niedostateczna za brak zadań długoterminowych) 

  

-praca na lekcji (+za aktywność, przewiduje się wstawianie ocen jeśli nauczyciel poprosi o 

wykonanie konkretnych zadań indywidualnych lub grupowych); 

  

-odpowiedź ustna – obejmująca 3 ostatnie tematy lekcyjne oraz sprawdzenie umiejętności 

ucznia z zakresu czytania 

   

-kartkówki – krótkie (max. 15 min.) sprawdziany z bieżącego materiału obejmującego 3 

ostatnie tematy lekcyjne.   

  

-sprawdziany pisemne – co najmniej 45 minutowe formy pisemnego sprawdzenia  wiadomości 

i umiejętności uczniów z większej partii materiału – są one zapowiedziane min. z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany takie odbywają się co najmniej 2 razy w 

semestrze i nie przysługuje w ich dniu prawo do  zgłoszenia nieprzygotowania. Uczeń 

nieobecny na sprawdzianie musi zdać dany materiał w trybie ustalonym indywidualnie z 

nauczycielem. W przypadku jednodniowej nieobecności uczeń pisze test na następnej lekcji. 

Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej/ niedostatecznej ze sprawdzianu.  

Nauczyciel ustala jednorazowy termin takiej poprawy. Test ten odbywa się po zajęciach 

edukacyjnych. 

  

Oceny mają następującą hierarchię ważności:  

- sprawdziany pisemne    

- odpowiedzi ustne i kartkówki   - -

zadania domowe dodatkowe   - -zadania 

domowe obowiązkowe 

-praca na lekcji 

-przygotowanie do lekcji 

-  

Prace kontrolne oceniane są według następujących kryteriów: 

OCENA PROCENT PUNKTÓW   

celujący 95% plus zadanie dodatkowe 

bardzo dobry 90%-100% 

- bardzo dobry 88%-89% 

+dobry 85%-87% 

dobry 75%-84% 

-dobry 73%-74% 

+dostateczny 70%-72% 

dostateczny 50%-59% 

- dostateczny 48%-49% 

+ dopuszczający   45%-47% 

dopuszczający 30%-44% 



-dopuszczający 28%-29% 

niedostateczny   poniżej 28% 

  

  

  

II. KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

 

  

Oceny semestralne i końcowo roczne nauczyciel wystawia w terminie przewidzianym w 

statucie szkoły. Uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela informację na temat proponowanej 

oceny a także dowiedzieć się z czego ta propozycja wynika. Uczeń nie jest klasyfikowany z 

języka niemieckiego jeśli: opuścił ponad 50% lekcji w semestrze i/lub posiada mniej niż 3 

oceny ze sprawdzianów  i kartkówek. 

  

  

III. OCZEKIWANE POZIOMY OSIĄGNIĘĆ DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH 

ORZECZENIE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ 

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DO 

INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH 

 

  
Aby uzyskać ocenę pozytywną z języka niemieckiego uczniowie powinni opanować 

umiejętności zawarte w podstawie programowej i z pomocą nauczyciela umieć : 

1. Z zakresu rozumienia ze słuchu : 

   identyfikować tekst z sytuacją i osobami 

   łączyć wypowiedzi z tekstem pisanym lub obrazkiem 

   zaznaczyć w tekście usłyszane słowa 

   uszeregować kolejność obrazków lub zdarzeń na podstawie usłyszanego tekstu 

   wybrać prawdziwą wypowiedź związaną z wysłuchanym tekstem 

  

2. Z zakresu mówienia : 

 stawiać najprostsze pytania i udzielać na nie odpowiedzi ( imię, nazwisko, wiek, 

zainteresowania) 

 powtarzać za nauczycielem  lub nagraniem nowe słowa i wyrażenia 

-odtworzyć krótki dialog lub scenkę sytuacyjną 

  w miarę poprawnie wymawiać znane wyrażenia 

  

3. Z zakresu czytania 

 znać zasady prawidłowego czytania 

 przyporządkować tytuł do tekstu lub obrazka 

 rozumieć ogólny sens tekstu 

 układać fragmenty tekstu w całość 

 wyszukać w tekście o znanej treści odpowiednie informacje 

  

4. Z zakresu gramatyki 

 rozpoznać podstawowe części mowy 

 prawidłowo odmienić podstawowe czasowniki 

 

 



 znać podstawowe zasady gramatyczne ( może mieć jednak problemy z ich praktycznym 

zastosowaniem) 

 rozwiązać ćwiczenie na podstawie wzoru 

5. Z zakresu pisania 

 prawidłowo przepisać krótki tekst 

 dostrzegać różnice między formą graficzną a fonetyczną wyrazów 

 znać zasady ortografii (może jednak mieć trudności z ich zastosowaniem) 

  

6. Z zakresu słownictwa 

 prawidłowo przyporządkować słowa do obrazków 

 przyporządkować polskie znaczenia do słów niemieckich 

 pogrupować wyrazy tematycznie 

 identyfikować wyrazy w ciągu literowym 

 przetłumaczyć proste zdania z zakresu poznanego słownictwa 

  

Uczniowie, którzy zgodnie orzeczeniem PPP mają obniżone wymagania z języka 

niemieckiego lub stwierdzone zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są 

indywidualnie: 

  

 piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości; 

 uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje 

się jednak obniżone progi procentowe na poszczególne oceny. 

  

  

 IV.  PRACA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z UCZNIAMI 

POSIADAJĄCYMI ORZECZENIA DOTYCZĄCE DYSLEKSJI, 

DYSGRAFII LUB DYSORTOGRAFII 

 

  

W przypadku, kiedy orzeczenie dotyczy dysortografii, obowiązują podstawowe kryteria 

oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. 

Uczeń ze stwierdzoną dysortografią powinien znać teoretycznie zasady ortograficzne, ma 

jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają jednak wpływu 

na ocenę. 

Każdy uczeń ze stwierdzoną dysleksją może mieć problemy innego rodzaju, uwarunkowane  

rodzajem, zakresem i stopniem nasilenia zaburzeń. Uczniowie z dysleksją z reguły lepiej 

radzą sobie z mówieniem, natomiast często mają poważne trudności w przyswojeniu języków 

obcych w zakresie form pisanych, do których zalicza się nie tylko ortografia, ale i 

formułowanie wypowiedzi pisemnych i czytanie. Dla dużej grupy uczniów dyslektycznych 

poważny problem w nauce języków obcych stanowi rozumienie mowy ze słuchu, 

szczególnie odtwarzanej z kaset lub płyt CD. W związku z tym podczas  pracy z  uczniem 

należy zwracać szczególną uwagę na to, z czym dana osoba ma największe problemy i 

uwzględniać je podczas oceniania poszczególnych umiejętności i sprawności językowych.  

Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że trudności w czytaniu i pisaniu nie można traktować 

jako jednorodnego zjawiska, ponieważ każde dziecko ma problemy innego rodzaju i wymaga 

stosowania w nauczaniu odmiennych metod. Należy również odpowiednio dostosować tempo 

pracy do indywidualnych potrzeb. 

 V.  Przewidywane osiągnięcia ucznia po zakończeniu drugiego etapu kształcenia. 

 



 

Program przewiduje, że po zakończeniu drugiego etapu kształcenia językowego uczeń 

będzie dysponował następującą wiedzą: w zakresie słuchania i rozumienia: 

- rozumie sens kierowanych do niego wypowiedzi, jeśli podane są w języku standardowym na 

znane mu tematy, 

- potrafi zrozumieć globalnie treść większości słuchanych tekstów dotyczących bieżących, 

wydarzeń, interesujących go tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie, 

- nie ma problemów z odbiorem niemieckojęzycznych audycji radiowych i programów, 

telewizyjnych, w zakresie czytania i rozumienia: 

- potrafi zrozumieć teksty zredagowane w języku codziennym i odnoszące się do jego 

najbliższej mu sfery życiowej, 

- potrafi zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć a także życzenia i intencje zawarte w 

prywatnych listach, 

- potrafi zrozumieć napisy, szyldy, hasła reklamowe, ostrzeżenia, 

- potrafi rozpoznać rodzaj tekstu oraz wyszukać w nim interesujących go informacji, w 

zakresie mówienia 

- potrafi porozumieć się w większości sytuacji, 

- potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia 

codziennego np. rodziny, zainteresowań, szkoły, podróży i bieżących wydarzeń, 

- potrafi w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, 

marzeniach, potrzebach, 

- potrafi krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinię lub przedstawić swoje 

plany, 

- potrafi opowiedzieć krótką historię, główną myśl książki/filmu, wyrazić swoje reakcje, 

- mówi poprawnie fonetycznie, w zakresie pisania: 

- potrafi napisać prosty zwięzły tekst na znany mu temat, 

- potrafi napisać list opisujący jego osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia, kartkę z 

pozdrowieniami/życzeniami, ogłoszenie, -  pisze poprawnie ortograficznie, w zakresie 

realioznawstwa: 

- zna twórców literatury niemieckojęzycznej i ich dzieła (piosenki, wiersze, książki …), - 

posiada wiedzę o krajach niemieckojęzycznych i regionie (historia, geografia, obyczajowość 

człowiekiem otwartym interkulturalnie.

 



 VI.  Wymagania na poszczególne oceny:   

 

  Cel kształcenia według podstawy programowej: I Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Nie zna utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury   

Zna nieliczne  utwory 

literackie i inne teksty 

kultury 

Zna liczne utwory 

literackie i inne teksty 

kultury 

Zna większość 

utworów literackich i 

innych tekstów kultury   

Zna i wypowiada się na 

temat utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury 

Zna i wypowiada się na 

temat utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury 

wykraczających poza 

podstawę programową 

Nie zna podstawy 

kultury i historii 

narodowej lub etnicznej 
(bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Zna nieliczne podstawy 

kultury i historii 

narodowej lub etnicznej 
(bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Opanował 

najważniejsze podstawy 

kultury i historii 

narodowej lub etnicznej 

(bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Zna podstawy kultury i 

historii narodowej lub 

etnicznej (bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Bardzo dobrze zna 

podstawy kultury i 

historii narodowej lub 

etnicznej (bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

podstawy kultury i 

historii narodowej lub 

etnicznej (bohaterowie, 

wydarzenia, symbole, 

legendy). 

Cel kształcenia według podstawy programowej: II Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Nie rozumie czytanych 

tekstów, nie potrafi 

zidentyfikować 

nadawcy, nie 

wypowiada własnego 

zdania na temat 

przeczytanego tekstu, 

nie określa tematu 

danego tekstu.   

Słabo  rozumie 

czytany tekst, nie 

potrafi zidentyfikować 

nadawcy, nie 

wypowiada własnego 

zdania na temat 

przeczytanego tekstu, 

słabo określa temat 

danego tekstu. 

Częściowo potrafi 

zrozumieć czytany 

tekst, czasem potrafi 

zidentyfikować 

nadawcę, 
zaprezentować własne 

zdanie na temat 

przeczytanego tekstu, 

określa temat danego 

tekstu. 

Czyta teksty ze 

zrozumieniem ich treści 

oraz intencji nadawcy; 

potrafi krótko wyrazić 

własne zdanie na 

temat tekstu oraz 

określić temat tekstu. 

Czyta teksty ze 

zrozumieniem ich treści 
oraz intencji nadawcy;

  potrafi 

wyrazić własne zdanie 

na temat tekstu oraz 

określić temat tekstu. 

Czyta teksty z 

zrozumieniem ich treści 
oraz intencji nadawcy;

  potrafi 

wyrazić własne zdanie 

na temat tekstu oraz 

określić temat tekstu. 

Czyta teksty 

wykraczające poza 

podstawę 

programową.   

 



Nie rozpoznaje i nie 

rozumie form 

gatunkowych – 

instrukcji (w tym 

przepis), zaproszenie, 

życzenia i gratulacje, 

zawiadomienie i 

Słabo rozpoznaje i słabo 

rozumie formy 

gatunkowe – instrukcję 

(w tym przepis), 

zaproszenie, życzenia i 
gratulacje, 

zawiadomienie i 

Rozpoznaje ale słabo 

rozumie formy 

gatunkowe – instrukcję 

(w tym przepis), 

zaproszenie, życzenia i 
gratulacje, 

zawiadomienie i 

Rozpoznaje i rozumie 

formy gatunkowe – 

instrukcję (w tym 

przepis), zaproszenie, 

życzenia i gratulacje, 

zawiadomienie i 

Doskonale rozpoznaje i 

rozumie formy 

gatunkowe – instrukcję 

(w tym przepis), 

zaproszenie, życzenia i 
gratulacje, 

zawiadomienie i 

Doskonale rozpoznaje i 

rozumie formy 

gatunkowe – instrukcję 

(w tym przepis), 

zaproszenie, życzenia i 
gratulacje, 

zawiadomienie i 

 

ogłoszenie; ogłoszenie; ogłoszenie; ogłoszenie; ogłoszenie; ogłoszenie; 

Nie korzysta z 

informacji zawartych w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Rzadko korzysta z 

informacji zawartych w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Rozumie i czasem 

wykorzystuje 

informacje zawarte w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Korzysta z informacji 
zawartych w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Często korzysta z 

informacji zawartych w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Bezproblemowo 
korzysta z informacji 

zawartych w 

encyklopediach i 

słownikach; 

Nieprawidłowo 

akcentuje wyrazy oraz 

intonuje zdania, 

popełniając bardzo 

liczne błędy; 

Akcentuje wyrazy oraz 

intonuje zdania 

popełniające liczne 

błędy; 

Akcentuje wyrazy oraz 

intonuje zdania 

popełniające nieliczne 

błędy; 

Poprawnie akcentuje 

wyrazy oraz poprawnie 

intonuje zdania; 

Bardzo dobrze 

akcentuje wyrazy oraz 

poprawnie intonuje 

zdania; 

Wyśmienicie akcentuje 

wyrazy oraz poprawnie 

intonuje zdania, nawet 

te czytane po raz 

pierwszy; 

Nie rozpoznaje 

podstawowych części 

mowy. 

Słabo rozpoznaje 

podstawowe części 

mowy i nie wskazuje 

różnic między nimi; 

Rozpoznaje 

podstawowe części 

mowy popełniając 

nieliczne błędy i słabo 

wskazuje różnice 

między nimi; 

Rozpoznaje 

podstawowe części 

mowy i wskazuje 

różnice między nimi; 

Doskonale rozpoznaje 

podstawowe części 

mowy i wskazuje 

różnice między nimi; 

Doskonale rozpoznaje 

wszystkie części mowy 

i wskazuje różnice 

między nimi; 

Cel kształcenia według podstawy programowej: III Tworzenie wypowiedzi 

Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Nie tworzy 

samodzielnie tekstów, 

nie formuje pytań. 

Próbuje samodzielnie 

tworzyć wypowiedzi  

oraz pytania 

popełniając liczne błędy 

językowe.   

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi  oraz 

pytania popełniając 

błędy językowe. 

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi  oraz 

pytania popełniając 

nieliczne błędy 

językowe. 

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi  oraz 

pytania nie  popełniając 

błędów językowych. 

Tworzy samodzielnie 

długi wypowiedzi  oraz 

pytania nie  popełniając 

błędów językowych. 



Nie potrafi tworzyć   

wypowiedzi 

pisemnych nawet przy 

pomocy nauczyciela w 

żadne z poniższych   

form gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

Tworzy z pomocą  

nauczyciela 

wypowiedzi pisemne w 

następujących formach 

gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

odtwórcze), pamiętnik i 

Tworzy z małą pomocą 

nauczyciela 

wypowiedzi pisemne w 

następujących formach 

gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

odtwórcze), pamiętnik i 

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi pisemne w 

następujących formach 

gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

odtwórcze), pamiętnik i 

dziennik (pisane z 

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi pisemne w 

następujących formach 

gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

odtwórcze), pamiętnik i 

dziennik (pisane z 

Tworzy samodzielnie 

wypowiedzi pisemne w 

następujących formach 

gatunkowych: list 

prywatny, proste 

sprawozdanie (np. z 

wycieczki, z wydarzeń 

sportowych), dialog, 

opowiadanie z 

dialogiem (twórcze i 

odtwórcze), pamiętnik i 

dziennik (pisane z 

 

odtwórcze), pamiętnik i 

dziennik (pisane z 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, krajobrazu, 

opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 
notatka;   

dziennik (pisane z 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, krajobrazu, 

opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 

notatka; Popełnia przy 

tym liczne błędy. 

dziennik (pisane z 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, krajobrazu, 

opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 

notatka; Popełnia przy 

tym błędy. 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, krajobrazu, 

opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 

notatka; Popełnia przy 

tym nieliczne błędy. 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, 

krajobrazu, opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 

notatka;  popełnia przy 

tym drobne błędy2. 

perspektywy bohatera 

literackiego lub 

własnej), opis postaci, 

przedmiotu, krajobrazu, 

opis dzieła 

plastycznego (pejzażu), 

ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta 

notatka; Nie popełnia 

przy tym błędów. 

 

Nie operuje 

słownictwem z 

poznanych kręgów 

tematycznych, m.in.: 

dom i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne; 

Słabo operuje 

słownictwem z 

poznanych kręgów 

tematycznych, m.in.: 
dom i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne; 

Zna słownictwo z 

poznanych kręgów 

tematycznych, m.in.: 
dom i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne ale słabo nim 

operuje. 

Operuje słownictwem z 

poznanych kręgów 

tematycznych, m.in.: 
dom i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne; 

Doskonale operuje 

słownictwem z 

poznanych kręgów 

tematycznych, m.in.: 
dom i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne; 

 Operuje słownictwem 

wykraczającym poza 

poznane kręgi 

tematyczne, m.in.: 

dom 
i rodzina, szkoła i 

nauka, środowisko 

przyrodnicze i 

społeczne; 

 

Cel kształcenia według podstawy programowej: IV Analiza i interpretacja tekstów kultury  

Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca  



Nie rozpoznaje funkcji 
tekstu kultury 

(informacyjna, 

artystyczna), nie 

odróżnia fikcji 

artystycznej od 

rzeczywistości,  nie 

odróżnia realizmu od 

fantastyki, nie stosuje 

wymienionych 

pojęcia; 

Słabo rozpoznaje 

funkcję tekstu kultury 

(informacyjną, 

artystyczną), słabo 

odróżnia fikcję 

artystyczną od 

rzeczywistości,  

realizm od fantastyki, 

nie stosuje 

wymienionych  

pojęć; 

Rozpoznaje funkcję 

tekstu kultury 
(informacyjną, 

artystyczną), 

odróżnia fikcję 

artystyczną od 

rzeczywistości,  

realizm od fantastyki, 

czasem popełniając 

błędy, słabo  stosuje 

wymienione pojęcia; 

Rozpoznaje funkcję 

tekstu kultury 
(informacyjną, 

artystyczną), odróżnia 

fikcję artystyczną od 

rzeczywistości,  

odróżnia realizm od 

fantastyki, stosuje 

wymienione pojęcia; 

Bardzo dobrze 

rozpoznaje funkcję 

tekstu kultury 

(informacyjną, 

artystyczną), odróżnia 

fikcję artystyczną od 

rzeczywistości,  

realizm od fantastyki, 

często stosuje 

wymienione pojęcia; 

Bardzo dobrze 

rozpoznaje funkcję 

tekstu kultury 
(informacyjną, 

artystyczną), odróżnia 

fikcję artystyczną od 

rzeczywistości,  

realizm od fantastyki, 

bezbłędnie stosuje 

wymienione pojęcia; 

 

Nie rozpoznaje 

gatunków literackich, 

np. opowiadanie, 

powieść, baśń, legendę, 

mit, bajkę, fraszkę, 

wiersz, przysłowie, 

Ma trudności w  

rozpoznawaniu 

gatunków literackich, 

takich jak opowiadanie, 

powieść, baśń, legendę, 

mit, bajkę, fraszkę, 

Rozpoznaje gatunki 

literackie , popełniając 

przy tym błędy,  np. 

opowiadanie, powieść, 

baśń, legendę, mit, 

bajkę, fraszkę, wiersz, 

Dobrze rozpoznaje 

gatunki literackie , np. 
opowiadanie, powieść, 

baśń, legendę, mit, 

bajkę, fraszkę, wiersz, 

przysłowie, komiks 

Bardzo dobrze 

rozpoznaje, np. 
opowiadanie, powieść, 

baśń, legendę, mit, 

bajkę, fraszkę, wiersz, 

przysłowie, komiks 

Doskonale rozpoznaje, 

np. opowiadanie, 

powieść, baśń, legendę, 

mit, bajkę, fraszkę, 

wiersz, przysłowie, 

komiks oraz inne 

 

 komiks oraz inne 

gatunki literackie 

charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; 

wiersz, przysłowie, 

komiks oraz inne 

gatunki literackie 

charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; 

przysłowie, komiks 

oraz inne gatunki 
literackie 
charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; 

oraz inne gatunki 
literackie 
charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; 

oraz inne gatunki 
literackie 
charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; 

gatunki literackie 

charakterystyczne dla 

kultury mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej; Wypowiada 

się na ich temat.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


