
 

 

Treści 

nauczania/temat 

rozdziału 

Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA KLASY 3 GIMNAZJUM 
PODRĘCZNIK „DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT” 

podstawowe (P) 

OCENY 

DOSTATECZNA 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

ponadpodstawowe (PP) 

OCENY 

CELUJĄCA 

BARDZO DOBRA 

DOBRA 

 

Uczeń: 

 
Uczeń: 

ROZDZIAŁ I 

 Die Ferien sind 

vorbei 

 

1.1. Człowiek: 

uczucia 

 i emocje  

1.11. Zdrowie: 

samopoczucie 

1.13. Świat 

przyrody: pogoda, 

krajobraz 

 

– nazywa poszczególne przedmioty lub miejsca na obrazku  

– podaje wybrane miejsca przebywania na wakacjach 

– zna liczby porządkowe 

– zna odmianę czasowników sein i haben w czasie przeszłym 

Präteritum 

– zna czasowniki modalne i ich odmianę w czasie przeszłym 

prostym Präteritum 

– potrafi wymienić kilka podstawowych czasowników 

regularnych i nieregularnych czasie przeszłym Präteritum 

– potrafi zbudować proste zdania, używając poznanych 

czasowników w czasie przeszłym 

– odmienia poznane czasowniki rozdzielnie złożone 

– potrafi interpretować zdjęcie lub obrazek 

– nazywa poprawnie czynności i sposoby spędzania wakacji, używając pełnych zwrotów 

oraz podając  

w wypowiedzi rozbudowanej terminy i miejsca  

– w wypowiedzi potrafi poprawnie użyć liczebników porządkowych 

– poprawnie zapisuje poznane słowa /odmiana czasowników modalnych w czasie przeszłym 

Präteritum/ 

– na podstawie usłyszanego lub przeczytanego tekstu opowiada o osobach i miejscach 

spędzania wakacji /używa poprawnej odmiany czasowników również rozdzielnie złożonych/ 

– poprawnie buduje zdania oznajmujące złożone 

– używa czasowników modalnych w czasie przeszłym Präteritum  

ROZDZIAŁ II 

Mode – Top oder 

Flop? 

1.1. Człowiek: 

wygląd 

zewnętrzny, 

upodobania 

1.2. Szkoła: 

– zna wybrane przymiotniki określające ludzi i przedmioty 

– zna, poprawnie wymawia i zapisuje nazwy dnia tygodnia 

– nazywa przedmioty szkolne występujące w planie lekcji 

– zna nazwy części garderoby,  

– potrafi nazwać podstawowe elementy ubioru 

– zna proste zwroty wyrażające, jaką część garderoby chce 

nabyć/mieć  

– zna odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, 

– zna i stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych przymiotniki, nie tylko poznane na 

lekcji, określające ludzi i przedmioty 

 – określa wzór materiału, używając zwrotów poznanych na lekcji i budując zdania złożone 

przy opisie ubioru 

– zna nazwy części garderoby poznane na lekcji i dodatkowe elementy,  

– potrafi nazwać elementy ubioru osób zobaczonych na zdjęciach 

– potrafi powiedzieć, co do czego pasuje 

– wypowiedź dotyczącą ubioru osób buduje za pomocą zdań złożonych, stosując 



przybory 

szkolne, 

codzienność 

szkolna 

1.6. Żywienie: 

zamówienie 

 

 

zaimku dzierżawczym  

i przeczeniu kein 

– poznaną gramatykę stosuje w zdaniach, posiłkując się tablicą 

gramatyczną nr 1 str. 31 

 

przymiotniki określające ludzi i przedmioty oraz materiały 

– na bazie podanego słownictwa buduje zdania oznajmujące i pytające z zastosowaniem 

zaimków pytajnych welcher, welche, welches nie tylko w mianowniku i bierniku, ale również 

w celowniku 

– wyraża swoją opinię odnośnie do ulubionych części garderoby, które nosi lub noszą osoby 

z jego otoczenia  

– potrafi powiedzieć, co do czego pasuje, wyrazić opinię pozytywną lub negatywną 

odnosząca się do ubioru innej osoby 

– na bazie podanego słownictwa buduje zdania oznajmujące i pytające z zastosowaniem 

zaimków pytajnych welcher, welche, welches nie tylko w mianowniku i bierniku, ale również 

w celowniku 

– zna odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, zaimku dzierżawczym 

i przeczeniu kein 

ROZDZIAŁ III 

Jugend und 

Kultur 

 

1.9. Kultura: 

dziedziny kultury, 

uczestnictwo 

w kulturze 

 

 

 

– zna słownictwo dotyczące zainteresowań związanych z 

filmem, muzyką, telewizją i kinem 

– potrafi krótko powiedzieć, że lubi kino, telewizję, muzykę 

– rozumie globalnie tekst słuchany i czytany zawierający 

poznane słownictwo dotyczące wybranych dziedzin kultury 

– uzupełnia zdania zaimkami dzierżawczymi  

– potrafi ułożyć krótkie dialogi, stosując zaimek względny 

w mianowniku 

– ze słuchu rozpoznaje zwiastuny poszczególnych audycji 

telewizyjnych  

  

– samodzielnie rozmawia o zainteresowaniach związanych z kulturą,  

– uzyskuje informacje o repertuarze kina i teatru, programie telewizyjnym 

– potrafi wyrazić pozytywne i negatywne opinie dotyczące filmu, sztuki teatralnej, koncertu i 

telewizji 

– zna i stosuje nazewnictwo tematycznie związane z kulturą 

– potrafi z rozsypanki wyrazowej poprawnie ułożyć zdania główne i względne 

– w wypowiedziach ustnych i pisemnych poprawnie stosuje poznane zwroty tematycznie 

związane z filmem, muzyką, kinem, książką i teatrem  

– potrafi obszernie opowiadać o swoich zainteresowaniach kinem, telewizją, muzyką 

i czytelnictwem, budując zdania główne i względne 

ROZDZIAŁ IV 

Wandertage, 

Klassenfahrten 

und Ausflüge 

 

1.8. Podróżowanie  

i turystyka: 

środki transportu, 

informacja 

turystyczna, 

zakwaterowanie, 

zwiedzanie 

1.13. Świat 

przyrody: 

krajobraz, rośliny 

– zna podstawowe określenia związane z podróżą, zwiedzaniem 

i zakwaterowaniem 

– potrafi zapytać o datę wyjazdu, koszt zakwaterowania 

i możliwość transportu 

– zna słownictwo związane z wycieczką klasową  

– potrafi podać plan wyjazdu, precyzując miejsca, termin 

i godziny spotkania 

– stosuje słownictwo poznane w rozdziale i stosuje proste 

konstrukcje zdaniowe z jego użyciem 

– zna i stosuje konstrukcje bezokolicznikowe z zu oraz bez zu 

w prostych wypowiedziach pisemnych i ustnych 

 

– rozmawia na tematy związane z podróżowaniem, zwiedzaniem 

– prowadzi rozbudowane dialogi, dociekliwie pytając o zwiedzone miejsca i plan wycieczki 

– opisuje przebieg swojego pobytu na wycieczce 

– doskonale radzi sobie ze zrozumieniem tekstu czytanego i słuchanego, sprawnie 

wychwytuje potrzebne informacje 

– zna zasady stosowania konstrukcji bezokolicznikowej z zu i bez zu 

– konstrukcję bezokolicznikową z zu stosuje również z czasownikiem rozdzielnie złożonym 

– swobodnie buduje wypowiedź ustną i pisemną, stosując czas przyszły Futur I 

 



ROZDZIAŁ V 

Kommunikation 

und Technik 

 

1.12. Technika: 

korzystanie  

z podstawowych 

urządzeń 

technicznych 

 

 

– zna sposoby komunikowania się nastolatków 

– potrafi budować zdania i proste dialogi  

– buduje zdania pytające z zastosowaniem zaimka pytajnego 

oraz z poznanym słownictwem 

– zna słownictwo dotyczące czynności związanych z obsługą 

i użytkowaniem urządzeń  

– formułuje pytania, stosując formę grzecznościową 

– buduje zdanie okolicznikowe celu (konstrukcja um … zu) 

– zna słownictwo związane z urządzeniami elektrycznymi 

– rozpoznaje na zdjęciach różnorodne urządzenia elektryczne 

i nazywa je poprawnie 

– swobodnie komunikuje się z rówieśnikami, używając słownictwa technicznego związanego 

z obsługą telefonu komórkowego  i komputera /buduje wypowiedź ustną i pisemną/ 

– swobodnie układa rozbudowane dialogi  

 – stawia pytania, stosując formę grzecznościową i zaimek pytajny  

 – opisuje czynności związane z obsługą techniczną  

– opowiada o właściwościach i cechach rzeczy i przedmiotów 

– nazywa urządzenia elektryczne i ich funkcje 

– w wypowiedzi pisemnej i ustnej stosuje zdanie okolicznikowe celu /konstrukcja um ... zu/ 

– swobodnie podaje powody podjętej decyzji lub działania 

  

ROZDZIAŁ VI 

Meine Umwelt 

und ich 

 

1.6. Żywienie: 

artykuły i 

składniki 

spożywcze 

1.13. Świat 

przyrody: ochrona 

środowiska 

– zna słownictwo dotyczące ochrony środowiska i segregacji 

śmieci  

– zna określenia związane z odżywianiem 

– poprawnie uzupełnia luki w tekście lub tabelę brakującymi 

zwrotami usłyszanymi lub zaczerpniętymi z tekstu 

– zna zwroty potrzebne do wyrażenia opinii i uzupełnia nimi 

zdania 

– buduje zdania pytające, używając zaimka pytajnego  

– odpowiada, stosując przyimek w bierniku i celowniku  

– zna zaimek nieosobowy w mianowniku, bierniku i celowniku 

 

– w wypowiedziach o ochronie środowiska stosuje odpowiednie słownictwo dotyczące 

segregacji śmieci 

– ustnie i pisemnie potrafi poinformować o osobistych decyzjach  

– uzasadnia swoją opinię, stosując zaimki zwrotne 

– wykorzystuje poznane słownictwo, bezbłędnie, uzupełniając luki w tekstach czytanych 

oraz słuchanych 

– zna wiele zwrotów dotyczących nawyków żywieniowych 

– potrafi wypowiedzieć się na temat zdrowego i niezdrowego odżywiania 

– wyraża swoją opinię i potrafi swobodnie uzasadnić podejmowane decyzje  

– odpowiada na zadane pytania, stosując przyimek w bierniku, celowniku, dopełniaczu 

i mianowniku 

– w mowie i piśmie poprawnie stosuje zaimek nieosobowy w mianowniku, bierniku, 

celowniku i dopełniaczu  

ROZDZIAŁ VII 

Beruf, Arbeit  

und Geld 

 

1.1 Człowiek: 

zainteresowania 

 

 

 

1.4. Praca: 

popularne zawody 

i związane z nimi 

czynności oraz 

miejsca 

– zna nazwy podstawowych zawodów i wykonywanych 

czynności 

– przyporządkowuje zawody miejscom pracy 

– potrafi uprzejmie pytać, stosując formę grzecznościową 

– stosuje podstawowe zwroty trybu przypuszczającego 

Konjunktiv II 

– wyraża swoje życzenia, używając trybu przypuszczającego 

Konjunktiv II w prostych zdaniach  

– zna spójniki dwuczłonowe 

– rozróżnia spójniki wenn i als  

– zna podstawowe nazwy sposobów zarabiania pieniędzy przez 

swoich rówieśników 

 

  

– buduje samodzielne wypowiedzi na temat zawodów i wykonywanych czynności 

z zastosowaniem poznanego, jak również słownictwa dodatkowego 

– opisuje miejsca pracy wraz z opisem zawodów oraz wykonywanych czynności 

– pyta, stosując formę grzecznościową trybu przypuszczającego Konjunktiv II  

– wyraża swoje życzenia, używając trybu przypuszczającego Konjunktiv II w zdaniach 

rozbudowanych 

 – swobodnie buduje zdania ze spójnikami dwuczłonowymi w mowie i piśmie 

– zna znaczenie spójników wenn i als, stosując je w wypowiedzi pisemnej i ustnej  

– wyraża swoją opinię na temat zarabiania pieniędzy przez rówieśników, podając pozytywne 

i negatywne strony dorabiania 

 



ROZDZIAŁ VIII 

 Die Kunst, mit 

Menchen zu 

sprechen 

 

1.1. Człowiek: 

uczucia 

i emocje 

1.5. Życie 

rodzinne 

i towarzyski

e: krótka 

rozmowa 

towarzyska 

– zna wybrane przymiotniki określające uczucia i emocje 

– zna wybrane nazwy krajów, narodowości i języków  

– zna sposoby zachowania, które pomagają skutecznie się 

komunikować 

– wymienia pozytywne cechy charakteru i dopasowuje do nich 

przeciwieństwa 

– potrafi wymienić swoje i innych osób mocne i słabe strony 

– nazywa kontynenty, ich mieszkańców oraz pasujące do nich 

przymiotniki 

– poprawnie odczytuje informację niewerbalną i odpowiednio 

na nią reaguje 

– prowadzi krótki dialog  

 

–opisuje uczucia i emocje, używając wielu różnorodnych przymiotników wykraczających 

poza materiał lekcyjny 

– swobodnie wymienia kraje, używając ich poprawnych nazw w celowniku i bierniku 

 – charakteryzuje osoby, używając nazw pozytywnych i negatywnych cech charakteru 

– potrafi opowiadać o kontynentach, używając ich nazw, określając nazwy mieszkańców 

odpowiednimi przymiotnikami 

– zna język ciała i świadomie obserwuje gesty i mimikę rozmówcy  

– prowadzi rozmowy towarzyskie, używając zwrotów z lekcji, ale również wybiegając 

w tematykę pozalekcyjną 

 

 



 

SKALA 

OCEN 

% 

 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

 

 

SŁUCHANIE 

 

MÓWIENIE 

 

CZYTANIE 

 

PISANIE 

 

Celująca 

(100%) 

 

Uczeń w pełni opanował treści zawarte w podstawie programowej; bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę we wszystkich sprawnościach 

językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). Uczeń zdobywa wiedzę również niezależnie od nauczyciela, korzysta z różnych 

źródeł i wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.  

 

Bardzo dobra 

 

(86-99%) 

- potrafi poprawnie operować 

prostymi strukturami 

- stosuje szeroki zakres 

słownictwa odpowiedni do 

zadania 

- używa poprawnie 

niektórych elementów o 

charakterze bardziej  

złożonym 

 

 

- potrafi zrozumieć ogólny 

sens różnorodnych tekstów i 

rozmów 

- potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w 

różnorodnych tekstach i 

rozmowach 

- potrafi wydobyć potrzebne 

informacje i przekształcić je 

w forme pisemną 

- potrafi rozpoznać uczucia i 

reakcje mówiącego 

- potrafi z łatwością 

rozróżnić dźwięki 

-potrafi z łatwością 

zrozumieć polecenia 

-potrafi z powodzeniem 

przekazać wiadomość 

-potrafi mówić spójnie 

bez wahań 

-posługuje się 

poprawnym językiem, 

popełniając niewiele 

błędów 

-dysponuje dużym 

zakresem słownictwa 

dla wyrażania myśli i 

idei 

-umie w naturalny 

sposób zabrać głos w 

rozmowie 

-można go zrozumieć 

-potrafi odszukać 

wymagane 

informacje w 

krótkich 

autentycznych 

tekstach, takich jak 

zawiadomienia, 

rozkłady jazdy czy 

ogłoszenia 

- rozumie 

różnorodne krótkie 

teksty,  p. listy, 

pocztówki i dialogi 

na codzienne tematy 

-umie 

zinterpretować 

mniej konkretny 

przekaz, 

-potrafi napisać 

zadanie zawierające 

pełne zdania, proste 

struktury i 

słownictwo 

-potrafi w spójny 

sposób zorganizować 

tekst 

-w zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie 

istotne punkty 

-pisze teksty o 

odpowiedniej 

długości 

-używa prawidłowej 

pisowni i interpunkcji 



nauczyciela 

 

 

bez trudu 

 

. 

dopasowując go do 

odpowiednich 

kontekstów i źródeł 

-umie odszukać w 

dwujęzycznym 

słowniku znaczenia 

nieznanych sobie 

wyrazów 

 

 

 

 

Dobra 

(71-85%) 

- potrafi poprawnie operować 

większością prostych struktur 

-potrafi budować zdania w 

większości wypadków spójne 

- na ogół używa szerokiego 

zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zadania 

- używa poprawnie niedużej 

ilości elementów słownictwa 

o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

 

 

- potrafi zazwyczaj 

zrozumieć ogólny sens 

różnorodnych tekstów i 

rozmów 

-potrafi zrozumieć  

większość kluczowych 

informacji w różnorodnych 

tekstach i rozmowach 

-potrafi wydobyć większość  

potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę 

pisemną 

- potrafi  zwykle rozpoznać 

uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi  rozróżnić dźwięki 

-potrafi  zrozumieć 

-przeważnie potrafi z 

powodzeniem 

przekazać wiadomości 

- potrafi mówić spójnie 

z lekkim wahaniem 

-posługuje się w miarę 

poprawnym językiem 

popełniając niekiedy 

zauważalne błędy 

-dysponuje zakresem 

słownictwa dla 

wyrażania myśli i idei 

-umie zazwyczaj w 

naturalny sposób 

zabierać głos w 

rozmowie 

- potrafi zazwyczaj 

odszukać 

wymagane 

informacje w 

krótkich 

autentycznych 

tekstach, takich jak 

zawiadomienia, 

rozkłady jazdy czy 

ogłoszenia 

-rozumie  zazwyczaj 

główne myśli  

krótkich dialogów, 

listów, pocztówek 

dotyczących 

codziennego życia 

-umie w większości 

zinterpretować 

-potrafi na ogół 

napisać zadanie 

zawierające pełne 

zdania, proste 

struktury i 

słownictwo 

- pisze teksty na ogół 

dobrze 

zorganizowane i 

spójne 

-w zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie 

istotne punkty, choć 

niektórym poświęca 

niewiele miejsca 

-pisze teksty nieco 

dłuższe lub krótsze 



polecenia nauczyciela 

 

 

- można go zazwyczaj 

zrozumieć bez trudu 

 

 

 

 

mniej konkretny 

przekaz, 

dopasowując 

odpowiednie 

konteksty i źródła 

-umie odszukać w 

dwujęzycznym 

słowniku znaczenia 

nieznanych sobie 

wyrazów 

od wymaganej 

długości 

-używa przeważnie 

prawidłowej pisowni 

i interpunkcji 

 

 

 

 

Dostateczna 

 

(50-70%) 

- potrafi poprawnie operować 

niektórymi prostymi 

strukturami 

- potrafi budować zdanie 

niekiedy spójne 

- czasami używa zakresu 

słownictwa odpowiedniego 

do zadania 

- używa poprawnie 

ograniczonego zakresu 

słownictwa o charakterze 

bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

 

 

- potrafi zazwyczaj 

zrozumieć ogólny sens 

prostych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć  część 

kluczowych informacji w 

różnorodnych tekstach i 

rozmowach 

-potrafi wydobyć część  

potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę 

pisemną 

- potrafi  czasem rozpoznać 

uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi  rozróżnić 

większość dźwięków 

- potrafi zazwyczaj 

- czasem potrafi z 

powodzeniem 

przekazać wiadomość 

- potrafi mówić spójnie, 

ale z wyraźnym 

wahaniem 

-posługuje się 

częściowo poprawnym 

językiem, ale popełnia 

sporo zauważalnych 

błędów 

-dysponuje 

ograniczonym 

zakresem słownictwa 

dla wyrażania myśli i 

idei 

-potrafi zazwyczaj 

odszukać niektóre 

wymagane 

informacje w 

krótkich 

autentycznych 

tekstach, takich jak 

zawiadomienia, 

rozkłady jazdy czy 

ogłoszenia 

- rozumie  

zazwyczaj  niektóre 

główne myśli  

krótkich dialogów, 

listów, pocztówek 

dotyczących 

codziennego życia 

-umie w tylko w  

-próbuje napisać 

zadanie zawierające 

pełne zdania, proste 

struktury i 

słownictwo 

-potrafi zorganizować 

tekst, który mógłby 

być bardziej spójny 

-w zadaniu pisemnym 

zawiera większość 

istotnych punktów 

-zdarza mu się pisać 

teksty znacznie 

dłuższe lub krótsze 

od wymaganej 

długości 



 zrozumieć polecenia 

nauczyciela  

 

 

-umie czasami w 

naturalny sposób 

zabierać głos w 

rozmowie 

-można go zazwyczaj 

zrozumieć  

 

 

 

 

 

 

 

części 

zinterpretować 

mniej konkretny 

przekaz, 

dopasowując 

odpowiednie 

konteksty i źródła 

-umie odszukać w 

dwujęzycznym 

słowniku znaczenia 

nieznanych sobie 

wyrazów 

-używa czasem 

nieprawidłowej 

pisowni i interpunkcji 

 

 

 

Dopuszczająca 

 

(40-49%) 

- potrafi poprawnie operować 

niedużą ilością prostych 

struktur 

-potrafi budować zdania, ale 

przeważnie niespójne 

- dysponuje niewielkim 

zakresem słownictwa 

odpowiedniego do zadania, 

czasami niepoprawnie używa 

- potrafi od czasu do czasu 

zrozumieć ogólny sens 

prostych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć  kilka 

kluczowych informacji w 

różnorodnych tekstach i 

rozmowach 

-potrafi wydobyć niedużą 

ilość  potrzebnych 

informacji i przekształcić je 

-czasem potrafi 

przekazać wiadomość, 

ale z trudnościami 

-potrafi czasem mówić 

spójnie, ale z częstym 

wahaniem 

-posługuje się czasami 

poprawnym językiem, 

ale popełnia wiele 

-czasem potrafi 

odszukać 

wymagane 

informacje w 

krótkich 

autentycznych 

tekstach,  

- potrafi rzadko 

zrozumieć główne 

myśli  krótkich 

dialogów, listów, 

-ma trudności z 

napisaniem zadania 

zawierającego pełne 

zdania, proste 

struktury i 

słownictwo 

-tekst bywa spójny, 

ale brak mu 

organizacji 

-w zadaniu pisemnym 



 

 

 

codziennego słownictwa  

 

 

 

w formę pisemną 

- potrafi  rzadko rozpoznać 

uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi  rozróżnić niektóre 

dźwięki 

- potrafi zazwyczaj 

zrozumieć polecenia 

nauczyciela ale może 

potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi 

 

 

zauważalnych błędów 

-dysponuje bardzo 

ograniczonym 

zakresem słownictwa 

dla wyrażania myśli i 

idei 

-rzadko próbuje 

zabierać głos w 

rozmowie 

-można go zazwyczaj 

zrozumieć, ale z pewną 

trudnością 

pocztówek 

dotyczących 

codziennego życia 

- rzadko umie 

zinterpretować 

mniej konkretny 

przekaz, 

dopasowując go do 

odpowiednich 

kontekstów i źródeł 

 

zawiera niektóre 

istotne punkty 

-zdarza mu się pisać 

teksty znacznie 

dłuższe lub krótsze 

od wymaganej 

długości 

-używa w większości 

nieprawidłowej 

pisowni i interpunkcji 

 

 

 

Niedostateczna 

    (0-39%) 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie sprostał wymaganiom podstawy programowej i nie osiągnął minimum wiedzy, która 

klasyfikowałaby go do otrzymania oceny dopuszczającej. 

 

 


