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Przedmiotowy system oceniania  

z języka mniejszości narodowej  

w klasach I-III 

TREŚCI NAUCZANIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE 

- opisywanie ilustracji 

- przedstawianie siebie  

- uzyskiwanie informacji od kolegów oraz przekazywanie ich  

- odgrywanie ról na podstawie scenek 

- określanie zasad zachowania i kulturalnej rozmowy 

- prezentowanie wyników swojej pracy 

- uzasadnianie, argumentowanie, informowanie, wyjaśnianie 

- opisywanie własnych doświadczeń 

- wyrażanie uczuć 

PISANIE 

- zapisywanie słów i krótkich zdań  

- poprawne przepisywanie podstawowych wyrazów 

- zapisywanie podstawowych wyrazów zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii 

- wyszukiwanie wyrazów w tekście 

- zapisywanie wyników swojej pracy 

CZYTANIE 

- czytanie liter, sylab, wyrazów 

- odpowiadanie na pytania do tekstu 

- poznanie różnych form tekstu: tabela, instrukcja, list gończy, tekst specjalistyczny, 

reguły gry, przepis kulinarny, wiersz, komiks, email, piosenka 

- korzystanie ze słowników i encyklopedii oraz źródeł internetowych 

- wygłaszanie tekstów, czytanie tekstów z podziałem na role 

- zapoznanie się z tekstami literatury dziecięcej 

- przedstawienie swoich upodobań czytelniczych 

WIEDZA O JĘZYKU 

- dzielenie wyrazów na sylaby 

- tworzenie wyrazów litera po literze, zamiana liter w zabawach językowych 

- formułowanie pytań 

- odczytywanie symboli i piktogramów 

- poznanie wyrazów dźwiękonaśladowczych  

- tworzenie wyrazów (słowotwórstwo) 

- wyszukiwanie rymów 

- poznawanie słów w innych językach, porównywanie z językiem ojczystym, rozwijanie 

świadomości językowej 
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KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE REALIZACJI WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Cel kształcenia według podstawy programowej: 1. Uczeń odbiera wypowiedzi. 

Niski  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 
edukacyjnych 

Uczeń słucha 

przekazywanych 

informacji. 

Uczeń słucha 

przekazywanych 

informacji i czasami z 

nich korzysta. 

Uczeń uważnie słucha 

przekazywanych 

informacji i często z 

nich korzysta. 

Uczeń uważnie słucha 

przekazywanych 

informacji i korzysta z 

nich. 

Uczeń częściowo zna 

poznane słowa.  

 

Uczeń zna wiele 

poznanych 

niemieckich słów.  

Uczeń zna wszystkie 

poznane słowa. 

Uczeń zna wszystkie 

poznane niemieckie 

słowa i potrafi ich użyć 

w odpowiedniej 

sytuacji. 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela wyszukuje 

w tekście informacje. 

Rzadko i z pomocą 

rówieśników korzysta 

ze słowników i 

encyklopedii. 

Uczeń wyszukuje w 

tekście nieliczne 

informacje. Czasami 

stara się korzystać ze 

słowników i 

encyklopedii z pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń wyszukuje w 

tekście wybrane 

informacje. 

Pracując w grupie 

korzysta ze słowników 

i encyklopedii. 

Uczeń wyszukuje w 

tekście potrzebne 

informacje. 

Samodzielnie stara się 

korzystać ze 

słowników i 

encyklopedii. 

Uczeń w niewielkim 

stopniu stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe 

(życzenia, list, 

notatka). 

Uczeń częściowo 

poprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe 

(życzenia, list, 

notatka). 

Uczeń w większości 

poprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe 

(życzenia, list, 

notatka). 

Poprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe 

(życzenia, list, 

notatka). 

 

 

Cel kształcenia według podstawy programowej: 2. Uczeń tworzy wypowiedzi. 

Niski  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 
edukacyjnych 

Uczeń stara się 

wypowiadać na 

tematy poruszane 

podczas lekcji. 

Wypowiedzi ustne i 

pisemne tworzy tylko 

przy pomocy 

nauczyciela, popełnia 

przy tym sporo 

błędów językowych.  

Uczeń wypowiada się 

na tematy poruszane 

podczas lekcji. Tworzy 

krótkie wypowiedzi 

ustne i pisemne, 

opisuje, opowiada, 

popełniając błędy 

językowe. 

Uczeń wypowiada się 

bez większych 

problemów na tematy 

poruszane podczas 

lekcji. Samodzielnie  

tworzy kilkuzdaniowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, opisuje, 

opowiada, popełniając 

niewielkie błędy 

językowe. 

Uczeń w sposób 

płynny i samodzielnie 

wypowiada się na 

tematy poruszane 

podczas lekcji. Tworzy 

kilkuzdaniowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, opisuje, 

opowiada, nie 

popełniając większych 

błędów.  

Uczeń stara się Uczeń bierze udział  w Uczeń bierze udział w Uczeń bierze udział w 



3 

 

uczestniczyć w 

rozmowach: próbuje 

zadawać pytania i 

odpowiadać, popełnia 

przy tym bardzo dużo 

błędów. Ma trudności 

w prezentacji własnej 

opinii. 

rozmowach: pyta, 

odpowiada ale  

popełnia liczne błędy. 

Prezentuje własną 

opinię. 

rozmowach: w sposób 

w miarę zrozumiały 

zadaje pytania, udziela 

odpowiedzi i 

prezentuje własną 

opinię. 

 

rozmowach: 

zrozumiale zadaje 

pytania, odpowiada i 

prezentuje własną 

opinię. 

 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela rozróżnia 

litery i głoski. 

Z trudem dzieli wyrazy 

na sylaby i 

niepoprawnie je 

zapisuje. 

Uczeń ma problemy z 

rozróżnieniem 

niektórych liter i 

głosek. 

Częściowo poprawnie 

dzieli wyrazy na sylaby 

i zapisuje je 

poprawnie.  

Uczeń zna alfabet: 

rozróżnia większość 

liter i głosek. 

Dzieli wyrazy na sylaby 

i zapisuje je zgodnie z 

zasadami ortografii i 

interpunkcji. 

Uczeń zna alfabet: 

rozróżnia litery i 

głoski. 

Dzieli wyrazy na sylaby 

bezbłędnie je zapisuje, 

zgodnie z zasadami 

ortografii i 

interpunkcji. 

Uczeń ma trudności w 

pisaniu poznanych 

wyrazów lub robi to 

niedbale i nieczytelnie. 

Uczeń pisze poznane 

wyrazy, popełniając 

liczne błędy, wyrazy są 

częściowo nieczytelne. 

Uczeń pisze poznane 

wyrazy, popełniając 

drobne błędy i 

zachowując 

staranność w miarę 

swoich możliwości. 

Uczeń pisze poznane 

wyrazy, nie 

popełniając większych 

błędów, zachowując 

odpowiednią 

staranność. 

 

 

Cel kształcenia według podstawy programowej:  
3. Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury. 

Niski  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 
edukacyjnych 

Uczeń próbuje 

śpiewać piosenki z 

nagraniem, próbuje 

czytać i recytować 

rymowanki i wierszyki, 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 

Uczeń stara się 

śpiewać piosenki z 

nagraniem, czytać i 

recytować rymowanki 

i wierszyki, 

popełniając liczne 

błędy. 

Uczeń śpiewa 

większość piosenek 

samodzielnie lub z 

nagraniem, czyta i 

recytuje rymowanki i 

wierszyki, często 

uwzględniając 

interpunkcję i 

intonację. 

Uczeń śpiewa piosenki 

samodzielnie lub z 

nagraniem, czyta i 

recytuje rymowanki i 

wierszyki, z 

uwzględnieniem 

interpunkcji i intonacji. 

Uczeń ma trudności w 

czytaniu fragmentów 

literatury dziecięcej i 

wypowiadaniu się na 

ich temat. 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela czyta 

fragmenty literatury 

dziecięcej i wypowiada 

się na ich temat. 

Uczeń czyta wybrane 

fragmenty literatury 

dziecięcej i wypowiada 

się na ich temat. 

Uczeń samodzielnie 

czyta fragmenty 

literatury dziecięcej i 

wypowiada się na ich 

temat. 

 


