
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – KLASA VIII 
PODRĘCZNIK „DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT” 

 

ROZDZIAŁ I – Leute um mich herum. 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń w sposób płynny i nie popełniając 

większych błędów opisuje siebie i swoich 

rówieśników udzielając podstawowych 

informacji na swój i ich temat, porównuje ich 

do siebie, opisuje ulubionych nauczycieli i 

członków rodziny, czynności wykonywane w 

czasie wolnym, a także pyta i prosi o  

informacje związane z wyglądem zewnętrznym, 

z opiniami dotyczącymi przedmiotów 

szkolnych i nauczycieli. Informuje o tym, co 

wolno i czego nie wolno na lekcji i jak spędził 

wakacje. Uczeń bezbłędnie stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w 

podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Przedstawia dane 

osobowe, określa wygląd, charakter, sposoby 

spędzania czasu wolnego i wakacji, wymienia 

dozwolone i niedozwolone czynności i 

zachowania związane ze szkołą. Uczeń odmienia 

i tłumaczy czasowniki modalne 

sollen, wollen i dürfen, stosuje czas Präsens i 

przeszły Perfekt. 

 

Uczeń popełniając niewielkie błędy językowe 

nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi 

opisuje siebie i swoich rówieśników udzielając 

podstawowych informacji na swój i ich temat, 

porównuje ich do siebie, opisuje ulubionych 

nauczycieli i członków rodziny, czynności 

wykonywane w czasie wolnym, a także pyta i 

prosi o  informacje związane z wyglądem 

zewnętrznym, z opiniami dotyczącymi 

przedmiotów szkolnych i nauczycieli. Informuje 

o tym, co wolno i czego nie wolno na lekcji i 

jak spędził wakacje. Uczeń  
stosuje słownictwo podane do zeszytu i 

znajdujące się w podręczniku na końcu tego 

rozdziału. Przedstawia dane osobowe, określa 

wygląd, charakter, sposoby spędzania czasu 

wolnego i wakacji, wymienia dozwolone i 

niedozwolone czynności i zachowania związane 

ze szkołą. Uczeń odmienia i tłumaczy 

czasowniki modalne sollen, wollen i dürfen, 

stosuje czas Präsens i przeszły Perfekt. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela, opisuje siebie i swoich rówieśników 

udzielając podstawowych informacji na swój i ich 

temat, porównuje ich do siebie, opisuje 

ulubionych nauczycieli i członków rodziny, 

czynności wykonywane w czasie wolnym, a także 

pyta i prosi o  informacje związane z wyglądem 

zewnętrznym, z opiniami dotyczącymi 

przedmiotów szkolnych i nauczycieli. Informuje o 

tym, co wolno i czego nie wolno na lekcji i jak 

spędził wakacje. Uczeń stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w podręczniku 

na końcu tego rozdziału. Przedstawia dane 

osobowe, określa wygląd, charakter, sposoby 

spędzania czasu wolnego i wakacji, wymienia 

dozwolone i niedozwolone czynności i zachowania 

związane ze szkołą. Uczeń odmienia i tłumaczy 

czasowniki modalne sollen, wollen i dürfen, 

stosuje czas Präsens i przeszły Perfekt. 

 

 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru opisuje siebie i 

swoich rówieśników udzielając 

podstawowych informacji na swój i ich 

temat, porównuje ich do siebie, opisuje 

ulubionych nauczycieli i członków rodziny, 

czynności wykonywane w czasie wolnym, a 

także pyta i prosi o  informacje związane z 

wyglądem zewnętrznym, z opiniami 

dotyczącymi przedmiotów szkolnych i 

nauczycieli. Informuje o tym, co wolno i 

czego nie wolno na lekcji i jak spędził 

wakacje. Uczeń stosuje słownictwo podane 

do zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Przedstawia dane 

osobowe, określa wygląd, charakter, sposoby 

spędzania czasu wolnego i wakacji, 

wymienia dozwolone i niedozwolone 

czynności i zachowania związane ze szkołą. 

Uczeń odmienia i tłumaczy czasowniki 

modalne sollen, wollen i dürfen, stosuje czas 

Präsens i przeszły Perfekt. 

 

ROZDZIAŁ II – Pflicht und Vergnügen 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń potrafi zaprosić przyjaciół na prywatkę 

w sposób płynny i nie popełniając większych 

błędów, umie opowiadać o prywatce, wyraża 

opinię i ją uzasadnia, relacjonuje wypowiedzi 

innych osób, informuje o swoich obowiązkach 

domowych, określa, kiedy i jak często musi 

wykonywać obowiązki domowe, uzasadnia 

odmowę wykonania obowiązków domowych. 

Uczeń popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi zaprasza przyjaciół na prywatkę, 

umie opowiadać o prywatce, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, relacjonuje wypowiedzi innych 

osób, informuje o swoich obowiązkach 

domowych, określa, kiedy i jak często musi 

wykonywać obowiązki domowe, uzasadnia 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela zaprasza przyjaciół na prywatkę, 

umie opowiadać o prywatce, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, relacjonuje wypowiedzi innych osób, 

informuje o swoich obowiązkach domowych, 

określa, kiedy i jak często musi wykonywać 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru zaprasza 

przyjaciół na prywatkę, umie opowiadać o 

prywatce, wyraża opinię i ją uzasadnia, 

relacjonuje wypowiedzi innych osób, 

informuje o swoich obowiązkach 



Potrafi bezbłędnie rozmawiać o swoim dniu, 

weekendzie, opisuje swój poranek, pyta 

rozmówcę o czynności wykonywane rano, umie 

w sposób płynny przedstawiać fakty z 

przeszłości. Uczeń bezbłędnie stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące się 

w podręczniku na końcu tego rozdziału. Używa 

zwrotów typowych dla zaproszeń, wymienia 

czynności domowe, określenia czasu, 

częstotliwości i długości czynności, nazywa 

czynności dnia codziennego. Uczeń bezbłędnie  

tworzy zdania ze spójnikiem weil, potrafi 

bezbłędnie  stosować w wypowiedziach  czas 

przeszły Perfekt. 

odmowę wykonania obowiązków domowych. 

Potrafi  rozmawiać o swoim dniu, weekendzie, 

opisuje swój poranek, pyta rozmówcę o 

czynności wykonywane rano, umie 

przedstawiać fakty z przeszłości. Uczeń stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące się 

w podręczniku na końcu tego rozdziału. Używa 

zwrotów typowych dla zaproszeń, wymienia 

czynności domowe, określenia czasu, 

częstotliwości i długości czynności, nazywa 

czynności dnia codziennego. Uczeń tworzy 

zdania ze spójnikiem weil, potrafi  stosować w 

wypowiedziach  czas przeszły Perfekt. 

obowiązki domowe, uzasadnia odmowę 

wykonania obowiązków domowych. Potrafi  

rozmawiać o swoim dniu, weekendzie, opisuje 

swój poranek, pyta rozmówcę o czynności 

wykonywane rano, umie przedstawiać fakty z 

przeszłości. Uczeń stosuje słownictwo podane do 

zeszytu i znajdujące się w podręczniku na końcu 

tego rozdziału. Używa zwrotów typowych dla 

zaproszeń, wymienia czynności domowe, 

określenia czasu, częstotliwości i długości 

czynności, nazywa czynności dnia codziennego. 

Uczeń tworzy zdania ze spójnikiem weil, potrafi  

stosować w wypowiedziach  czas przeszły 

Perfekt. 

 

domowych, określa, kiedy i jak często musi 

wykonywać obowiązki domowe, uzasadnia 

odmowę wykonania obowiązków 

domowych. Potrafi  rozmawiać o swoim 

dniu, weekendzie, opisuje swój poranek, 

pyta rozmówcę o czynności wykonywane 

rano, umie przedstawiać fakty z przeszłości. 

Uczeń stosuje słownictwo podane do 

zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Używa zwrotów 

typowych dla zaproszeń, wymienia 

czynności domowe, określenia czasu, 

częstotliwości i długości czynności, nazywa 

czynności dnia codziennego. Uczeń tworzy 

zdania ze spójnikiem weil, potrafi  stosować 

w wypowiedziach  czas przeszły Perfekt. 

 

ROZDZIAŁ III – Immer gesund und fit 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń w sposób płynny i nie popełniając 

większych błędów rozmawia o chorobach i 

dolegliwościach, pyta o samopoczucie, 

odgrywa dialog u lekarza, informuje o 

nieszczęśliwym zdarzeniu i podaje przyczynę 

zaistniałej sytuacji, przekazuje informacje. 

Uczeń  bezbłędnie stosuje słownictwo podane 

do zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Nazywa części ciała i 

organów, choroby, dolegliwości, urazy, stany 

emocjonalne i samopoczucie. Uczeń bezbłędnie 

stosuje rodzajniki określone, nieokreślone i 

przeczenie kein w mianowniku, celowniku i 

bierniku, czasownik hatte, tryb rozkazujący, 

zaimek dzierżawczy w mianowniku, celowniku 

i bierniku oraz spójnik dass. 

 

Uczeń popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi rozmawia o chorobach i 

dolegliwościach, pyta o samopoczucie, 

odgrywa dialog u lekarza, informuje o 

nieszczęśliwym zdarzeniu i podaje przyczynę 

zaistniałej sytuacji, przekazuje informacje. 

Uczeń  stosuje słownictwo podane do zeszytu i 

znajdujące się w podręczniku na końcu tego 

rozdziału. Nazywa części ciała i organów, 

choroby, dolegliwości, urazy, stany 

emocjonalne i samopoczucie. Uczeń stosuje 
rodzajniki określone, nieokreślone i przeczenie 

kein w mianowniku, celowniku i bierniku, 
czasownik hatte, tryb rozkazujący, zaimek 

dzierżawczy w mianowniku, celowniku i 

bierniku oraz spójnik dass. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela rozmawia o chorobach i 

dolegliwościach, pyta o samopoczucie, odgrywa 
dialog u lekarza, informuje o nieszczęśliwym 

zdarzeniu i podaje przyczynę zaistniałej sytuacji, 

przekazuje informacje. Uczeń  stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w podręczniku 

na końcu tego rozdziału. Nazywa części ciała i 

organów, choroby, dolegliwości, urazy, stany 

emocjonalne i samopoczucie. Uczeń stosuje 
rodzajniki określone, nieokreślone i przeczenie 

kein w mianowniku, celowniku i bierniku, 
czasownik hatte, tryb rozkazujący, zaimek 

dzierżawczy w mianowniku, celowniku i bierniku 

oraz spójnik dass. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru rozmawia o 

chorobach i dolegliwościach, pyta o 

samopoczucie, odgrywa dialog u lekarza, 

informuje o nieszczęśliwym zdarzeniu i 

podaje przyczynę zaistniałej sytuacji, 

przekazuje informacje. Uczeń  stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące 

się w podręczniku na końcu tego rozdziału. 

Nazywa części ciała i organów, choroby, 

dolegliwości, urazy, stany emocjonalne i 

samopoczucie. Uczeń stosuje rodzajniki 

określone, nieokreślone i przeczenie kein w 

mianowniku, celowniku i bierniku, 
czasownik hatte, tryb rozkazujący, zaimek 

dzierżawczy w mianowniku, celowniku i 

bierniku oraz spójnik dass. 
 

 



ROZDZIAŁ IV – Mein Zuhause. 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń w sposób płynny i nie popełniając 

większych błędów podaje swój dokładny adres, 

literuje wyrazy niemieckie i polskie, określa 

położenie osób i rzeczy, opisuje swój dom i 

pokój. Uczeń bezbłędnie stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w 

podręczniku na końcu tego rozdziału. Nazywa 

rodzaje budynków, pomieszczenia domowe, 

sprzęt, meble. Operuje czasownikami: stehen, 

liegen, hängen, sich befinden. Uczeń 

bezbłędnie stosuje przyimki określające 

położenie z celownikiem: in, auf, an, 

gegenüber, neben, vor, hinter, über, unter, 

zwischen. 

 

Uczeń popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi podaje swój dokładny adres, 

literuje wyrazy niemieckie i polskie, określa 

położenie osób i rzeczy, opisuje swój dom i 

pokój. Uczeń stosuje słownictwo podane do 

zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Nazywa rodzaje 

budynków, pomieszczenia domowe, sprzęt, 

meble. Operuje czasownikami: stehen, liegen, 

hängen, sich befinden. Uczeń stosuje przyimki 

określające położenie z celownikiem: in, auf, 

an, gegenüber, neben, vor, hinter, über, unter, 

zwischen. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela podaje swój dokładny adres, literuje 

wyrazy niemieckie i polskie, określa położenie 

osób i rzeczy, opisuje swój dom i pokój. Uczeń 

stosuje słownictwo podane do zeszytu i 

znajdujące się w podręczniku na końcu tego 

rozdziału. Nazywa rodzaje budynków, 

pomieszczenia domowe, sprzęt, meble. Operuje 

czasownikami: stehen, liegen, hängen, sich 

befinden. Uczeń stosuje przyimki określające 

położenie z celownikiem: in, auf, an, gegenüber, 

neben, vor, hinter, über, unter, zwischen. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru podaje swój 

dokładny adres, literuje wyrazy niemieckie i 

polskie, określa położenie osób i rzeczy, 

opisuje swój dom i pokój. Uczeń stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące 

się w podręczniku na końcu tego rozdziału. 

Nazywa rodzaje budynków, pomieszczenia 

domowe, sprzęt, meble. Operuje 

czasownikami: stehen, liegen, hängen, sich 

befinden. Uczeń stosuje przyimki 

określające położenie z celownikiem: in, 

auf, an, gegenüber, neben, vor, hinter, über, 

unter, zwischen. 

 

ROZDZIAŁ V – Alle Wege führen zum Ziel 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń w sposób płynny i nie popełniając 

większych błędów informuje, co gdzie kładzie, 

wskazuje kierunek i drogę w mieście, prosi o 

wskazanie drogi. Uczeń bezbłędnie stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące się 

w podręczniku na końcu tego rozdziału. 

Nazywa miejsca i budynki w mieście, 

pomieszczenia w szkole. Uczeń bezbłędnie 

używa przyimków określających kierunek z 

biernikiem: in, auf, an, gegenüber, neben, vor, 

hinter, über, unter, zwischen oraz przyimków: 

zu, durch, entlang, über, an…vorbei. 
 

Uczeń popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi informuje, co gdzie kładzie, 

wskazuje kierunek i drogę w mieście, prosi o 

wskazanie drogi. Uczeń stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w 

podręczniku na końcu tego rozdziału. Nazywa 

miejsca i budynki w mieście, pomieszczenia w 

szkole. Uczeń używa przyimków określających 
kierunek z biernikiem: in, auf, an, gegenüber, 

neben, vor, hinter, über, unter, zwischen oraz 

przyimków: zu, durch, entlang, über, 

an…vorbei. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela informuje, co gdzie kładzie, 

wskazuje kierunek i drogę w mieście, prosi o 

wskazanie drogi. Uczeń stosuje słownictwo 

podane do zeszytu i znajdujące się w podręczniku 

na końcu tego rozdziału. Nazywa miejsca i 
budynki w mieście, pomieszczenia w szkole. 

Uczeń używa przyimków określających kierunek 

z biernikiem: in, auf, an, gegenüber, neben, vor, 

hinter, über, unter, zwischen oraz przyimków: zu, 

durch, entlang, über, an…vorbei. 

 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru informuje, co 

gdzie kładzie, wskazuje kierunek i drogę w 

mieście, prosi o wskazanie drogi. Uczeń 

stosuje słownictwo podane do zeszytu i 

znajdujące się w podręczniku na końcu tego 

rozdziału. Nazywa miejsca i budynki w 

mieście, pomieszczenia w szkole. Uczeń 

używa przyimków określających kierunek z 

biernikiem: in, auf, an, gegenüber, neben, 

vor, hinter, über, unter, zwischen oraz 

przyimków: zu, durch, entlang, über, 

an…vorbei. 

 

 



ROZDZIAŁ VI – Die Welt um mich herum 

Ocena  
BARDZO DOBRA 

Ocena  
DOBRA 

Ocena  
DOSTATECZNA 

Ocena  
DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń w sposób płynny i nie popełniając 

większych błędów swoje upodobania i wyraża 

opinię na temat kina, teatru. Negocjuje 

propozycje: przyjmuje, odrzuca, proponuje coś 

innego. Rozmawia o planach na przyszłość, 

planuje wycieczkę. Uczeń bezbłędnie stosuje 

słownictwo podane do zeszytu i znajdujące się 

w podręczniku na końcu tego rozdziału. Zna 

określenia związane z uczestnictwem w 

kulturze, z podróżą i zakwaterowaniem. Uczeń 

bezbłędnie posługuje się zaimkiem zwrotnym w 

celowniku, buduje zdania z bezokolicznikiem 

zu oraz stosuje czas przyszły Futur I. 

Uczeń popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi swoje upodobania i wyraża opinię 

na temat kina, teatru. Negocjuje propozycje: 

przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego. 

Rozmawia o planach na przyszłość, planuje 

wycieczkę. Uczeń stosuje słownictwo podane 

do zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Zna określenia związane 

z uczestnictwem w kulturze, z podróżą i 

zakwaterowaniem. Uczeń  posługuje się 

zaimkiem zwrotnym w celowniku, buduje 

zdania z bezokolicznikiem zu oraz stosuje czas 

przyszły Futur I. 
 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

niewielkim stopniu wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela swoje upodobania i wyraża opinię na 

temat kina, teatru. Negocjuje propozycje: 

przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego. 

Rozmawia o planach na przyszłość, planuje 

wycieczkę. Uczeń stosuje słownictwo podane do 

zeszytu i znajdujące się w podręczniku na końcu 

tego rozdziału. Zna określenia związane z 

uczestnictwem w kulturze, z podróżą i 

zakwaterowaniem. Uczeń  posługuje się 

zaimkiem zwrotnym w celowniku, buduje zdania 

z bezokolicznikiem zu oraz stosuje czas przyszły 

Futur I. 
 

Uczeń popełniając błędy językowe, w 

znacznym stopniu wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi przy pomocy 

nauczyciela według wzoru swoje 

upodobania i wyraża opinię na temat kina, 

teatru. Negocjuje propozycje: przyjmuje, 

odrzuca, proponuje coś innego. Rozmawia o 

planach na przyszłość, planuje wycieczkę. 

Uczeń stosuje słownictwo podane do 

zeszytu i znajdujące się w podręczniku na 

końcu tego rozdziału. Zna określenia 

związane z uczestnictwem w kulturze, z 

podróżą i zakwaterowaniem. Uczeń  
posługuje się zaimkiem zwrotnym w 

celowniku, buduje zdania z 

bezokolicznikiem zu oraz stosuje czas 

przyszły Futur I. 

 

 

Ocena NIEDOSTATECZNA: ocenę tą otrzymuje uczeń, który nie spełni wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą. 

Ocena CELUJĄCA:  ocenę tą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, z prac klasowych uzyskuje 98-100% punktów, 

większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre, odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego, jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace 

projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe podane przez nauczyciela. 

 

 


