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8. Oczekiwane osiągnięcia uczniów

Niniejszy program przewiduje, że po trzech latach nauki języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, lub 

czterech latach nauki w technikum w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo uczeń opanuje podstawy kompetencji 

językowych określonych w podstawie programowej, Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego dla  

poziomów A1, A2, B1.

Osiągnięcie poziomów A2 i B1 jest równoznaczne z przygotowaniem uczniów do poziomu podstawowego egza-

minu maturalnego. Poniższe zestawienie ilustruje miejsce niniejszego programu na tle wszystkich możliwych do 

osiągnięcia poziomów biegłości językowej opisanych w ESOKJ. 

POZIOM OGÓLNY POZIOM SZCZEGÓŁOWY

Poziom biegłości C2 Poziom mistrzowski

C1 Poziom samodzielności

Poziom niezależności B2 Poziom zaawansowany

B1 Poziom progowy

Poziom podstawowy A2 Poziom przeżycia

A1 Poziom odkrywania

Kolejne zestawienie zawiera konkretne, chociaż wciąż bardzo ogólne treści dotyczące wskaźników biegłości 

językowej.

Poziomy biegłości językowej na poziomach A1, A2, B1 według ESOKJ – skala ogólna

Poziom niezależności B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie 

głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowie-

dziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, 

szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komu-

nikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży po regionie, gdzie 

mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi 

ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi 

opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko 

uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

Poziom podstawowy A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i 

często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem co- 

dziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby 

rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać 

się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających 

jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi  

w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje,  

a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia co-

dziennego.

Poziom podstawowy A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować 

potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych po-

trzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywat-

nego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, 

które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać 

siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że 

rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 
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W zakresie poszczególnych sprawności receptywnych, produktywnych, interakcyjnych i mediacyjnych uczeń  

powinien wykazać się następującymi osiągnięciami:

Słuchanie ze zrozumieniem

Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia,

2) określa główną myśl tekstu,

3) określa główną myśl poszczególnych części tekstu,

4) znajduje w tekście określone informacje,

5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników),

6) określa intencje nadawcy/autora tekstu*,

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi*.

Czytanie ze zrozumieniem

Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, 

ogłoszenia, rozkłady jazdy, proste teksty narracyjne):

1) określa główną myśl tekstu,

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu,

3) znajduje w tekście określone informacje,

4) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu),

5) określa intencje nadawcy/autora tekstu*,

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi*.

Mówienie

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności,

2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je,

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,

4) opisuje swoje upodobania i uczucia,

5) przedstawia opinie swoje i innych osób,

6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.

Pisanie

Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań  

(np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, prosty list prywatny):

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności,

2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je,

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,

4) opisuje swoje upodobania i uczucia,

5) przedstawia opinie swoje i innych osób,

6) opisuje intencje i plany na przyszłość.

* nie dotyczy poziomu IV.0
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Interakcje w typowych sytuacjach

Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych 

informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób),

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę,

3) stosuje formy grzecznościowe,

4) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia,

5) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie,

6) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,

7) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych,

8) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie),

9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby,

10) przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

9. Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów 
Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są koniecznym elementem kształcenia językowego na każdym poziomie 

nauczania. Przeprowadzanie kontroli i porównań wynika z potrzeby uczących się, ich rodziców i władz szkoły. Jest 

to czynnik informujący o wynikach pracy, mobilizujący do dalszego wysiłku, określający poziom biegłości językowej. 

Ocena służy do uporządkowania wyników nauczania w szkole w skali 1-6. Jednocześnie jest instrumentem do dia-

gnozowania wiedzy uczniów, monitorowania ich postępów i trudności.

Program nie zaleca stawiania ocen od samego początku nauki. Optymalnie byłoby najpierw rozpoznać typy 

uczących się, zapoznać ich ze strategiami uczenia się języka obcego, procesem zapamiętywania i zapominania. 

Zaleca się, aby nauczyciel, obejmując klasę, założył kartę obserwacji ucznia i zaznaczył w niej umiejętności  i ewen-

tualne trudności, z którymi przychodzi uczeń do szkoły. Pozwoliłoby to na lepsze zrozumienie problemów ucznia w 

nauce języka obcego i dostosowanie wymagań do jego indywidualnych uzdolnień od samego początku. Dodatkowe 

informacje można zdobyć także poprzez ankietowanie uczniów.

Karta taka mogłaby zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Mówienie

Pisanie

Czytanie

Słuchanie

Wymowa

Gramatyka

Typ uczącego się

Rodzaj trudności

...

Komentarz opisowy:

– doskonale, bardzo dobrze, dobrze, radzi sobie, słabo, ma trudności z ..., próbuje, nie potrafi, ...

– typ wzrokowca, słuchowca, analityka, ...

– trudności w zapamiętywaniu słówek, pisowni, czytaniu, gramatyce, ...


