
Kryteria sukcesu klasa VIII  - Język niemiecki 

Opracowała Katarzyna Kamińska 

ROZDZIAł I 

 Leute um mich herum 

Uczeń...zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany,                                             

potrafi przyporządkować tekstom właściwe podane informacje                                                                                  

potrafi utworzyć dialog według przykładu i podanych informacji                                                                    

potrafi powiedzieć, gdzie ktoś był na wakacjach, co tam robił i jaka była wtedy pogoda                             

potrafi stworzyć mapę myśli ze swoimi danymi                                                                                                      

potrafi się przedstawić i podać kilka informacji o sobie,                                                                                                            

informuje o swoich zainteresowaniach                                                                                                                 

uzupełnia tekst podanymi informacjami potrafi wyrazić swoją opinię o nauczycielach oraz 

kolegach i koleżankach z klasy                                                                                                                                        

przyporządkowuje wypowiedziom znaki zakazu                                                                                                  

potrafi powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno robić                                                                                         

odmienia czasowniki haben i sein w czasie teraźniejszym Präsens                                                                            

zna odmianę czasownika sein w czasie przeszłym prostym Präteritum                                                                  

zna zasady tworzenia czasu przeszłego złożonego Perfekt                                                                             

odmienia czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens                                                                              

zna przyimki an, auf, bei i in w połączeniu z celownikiem                                                                                     

nazywa i poprawnie zapisuje miejsca spędzania wakacji. 

ROZDZIAŁ II 

Pflicht und Vergnügen 

Uczeń...rozumie globalnie tekst słuchany                                                                                                                               

zna nazwy typowych obowiązków domowych                                                                                                    

potrafi tworzyć dialogi według przykładu, stosując wyrazy i wyrażenia poznane na lekcji                           

informuje o swoich obowiązkach domowych w formie ustnej i pisemnej                                                           

potrafi przyporządkować ilustracjom wyrażenia                                                                                                     

zna nazwy czynności wykonywanych podczas imprezy                                                                                               

zna słownictwo typowe dla redagowania zaproszeń                                                                                                                        

wyraża opinię o imprezie                                                                                                                                                 

nazywa czynności dnia codziennego                                                                                                                               

potrafi przyporządkować pytaniom odpowiedzi                                                                                                         

mówi, co robił rano                                                                                                                                                                         



rozumie globalnie tekst czytany                                                                                                                                      

zna nazwy form spędzania czasu wolnego                                                                                                                           

potrafi przyporządkować tekstom ilustracje                                                                                                                  

zna zasadę tworzenia zdań podrzędnych ze spójnikiem weil                                                                                                                                                                                        

zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt                                                                                                            

zna kilka imiesłowów czasu przeszłego czasowników nieregularnych                                                                           

zna zasadę tworzenia czasu przeszłego Perfekt z czasownikami posiłkowymi haben i sein 

ROZDZIAŁ III 

Immer gesund und fit 

Uczeń...zna nazwy części ciała                                                                                                                                                    

zna nazwy kilku chorób i dolegliwości                                                                                                              

rozumie globalnie tekst słuchany                                                                                                                                

zna zasadę tworzenia zdań ze spójnikiem dass                                                                                                              

zna zasady tworzenia trybu rozkazującego Imperativ                                                                                                            

formułuje proste polecenia i na nie reaguje                                                                                                                         

zna nazwy dyscyplin sportowych                                                                                                                                        

zna nazwy obiektów sportowych                                                                                                                                

potrafi przyporządkować piktogramom właściwe nazwy dyscyplin sportowych                                                     

mówi, jaki sport uprawia 

ROZDZIAŁ IV 

Mein Zuhause 

Uczeń...potrafi przyporządkować niemieckim życzeniom i pozdrowieniom ich polskie 

odpowiedniki                                                                                                                                                    

potrafi tworzyć dialogi według przykładu, stosując wyrazy i wyrażenia poznane na lekcji     

rozumie globalnie tekst słuchany                                                                                                               

literuje wyrazy polskie i niemieckie                                                                                                                 

zna nazwy pomieszczeń i czynności w nich wykonywanych                                                                        

zna nazwy mebli i sprzętów domowych                                                                                                    

zna przyimki łączące się z celownikiem: an, auf, gegenüber, hinter, in, neben, vor, über, unter, 

zwischen 

ROZDZIAŁ V 

Alle Wege fuhren zum Ziel 

Uczeń...rozumie globalnie tekst słuchany                                                                                                                    



potrafi tworzyć dialogi według przykładu, stosując podane słownictwo                                                

zna nazwy wybranych miejsc i budynków w mieście                                                                                      

zna określenia służące opisowi drogi                                                                                                           

potrafi zapytać o drogę                                                                                                                                  

rozumie globalnie tekst pisany                                                                                                                            

zna nazwy pomieszczeń w szkole                                                                                                                    

zna przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem 

ROZDZIAŁ VI 

Die Welt um mich herum 

Uczeń...zna podstawowe określenia związane z uczestnictwem w kulturze                                                 

rozumie globalnie tekst czytany                                                                                                                    

zna określenia związane z podróżą i zakwaterowaniem                                                                                

zna zwroty służące wyrażeniu propozycji, jej akceptacji lub jej odrzucenia                                             

podaje podstawowe informacje o Szwajcarii                                                                                                  

zna odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym Präsens                                                               

zna zasadę tworzenia czasu przyszłego Futur I 


