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WŁASNA HISTORIA I KULTURA MNIEJSZOŚCI  NIEMIECKIEJ 

 

 

Celem oceniania jest m. in. : 

• poinformowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć i o postępach ucznia 

• pomoc uczniowi w procesie jego samodzielnego zdobywania wiedzy 

• motywowanie ucznia do pracy 

• sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności 

 

Przedmiotem oceniania są m. in.: 

• zdobyte wiadomości, wiedza na temat krajów niemieckojęzycznych 

• umiejętności określone podstawą programową z języka mniejszości narodowej – język niemiecki; 

 

Aktywności, które podlegają ocenie to m. in.: 

• aktywność na zajęciach 

• karty pracy 

• zaangażowanie i wkład pracy ucznia 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ – HiK 

 

 

Ocena celująca: 

Uczeń potrafi m. in.: 

• wymienić i umiejscowić w czasie najważniejsze wydarzenia historyczne łącząc je z bohaterami tych wydarzeń 

• wymienić najważniejszych kompozytorów, malarzy, 

• wskazać wiek w którym tworzyli, oraz rozpoznawać ich dzieła 

• wymienić najważniejszych pisarzy i poetów oraz ich największe dzieła 

• znać tytuł oraz fabułę omawianych filmów 

• wymienić nazwiska niemieckich naukowców i odkrywców oraz wskazywać ich dokonania 

• wymienić z podaniem dat święta obchodzone w Niemczech 

• opisać godło i flagę Niemiec 

• wymienić nazwy państw niemieckojęzycznych oraz rejony geograficzne zamieszkałe przez dużą mniejszość niemiecką 

• podać tytuły najbardziej popularnych programów telewizji niemieckiej 

• podać nazwy najbardziej popularnych zespołów muzyki pop oraz wymienić znanych piosenkarzy 

• wymienić dania charakterystyczne dla danego regionu Niemiec 

• wymienić rejony Niemiec i rozpoznawać stroje ludowe charakterystyczne dla nich 

• wymienić znane na cały świat produkty, marki i firmy niemieckie 

  

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi m. in. : 

• wymienić i umiejscowić w czasie 

• najważniejsze wydarzenia historyczne 

• wymienić najważniejszych kompozytorów, malarzy 

• wymienić najważniejszych pisarzy i poetów 

• wymienić nazwiska niemieckich naukowców i odkrywców 

• wymienić z podaniem dat święta obchodzone w Niemczech 

• opisać godło i flagę Niemiec 

• wymienić nazwy państw niemieckojęzycznych oraz rejony 

geograficzne zamieszkałe przez dużą mniejszość niemiecką 

• podać tytuły najbardziej popularnych programów telewizji 

niemieckiej 

• podać nazwy najbardziej popularnych zespołów muzyki pop oraz 

wymienić znanych piosenkarzy 

• wymienić dania charakterystyczne dla danego regionu  Niemiec

 

 



Ocena dobra 

Uczeń potrafi m. in. : 

• wymienić 

• najważniejsze wydarzenia historyczne 

• wymienić najważniejszych kompozytorów, malarzy 

• wymienić najważniejszych pisarzy i poetów 

• wymienić nazwiska niemieckich naukowców i odkrywców 

• wymienić święta obchodzone w Niemczech 

• opisać godło i flagę Niemiec 

• wymienić nazwy państw niemieckojęzycznych 

• podać tytuły najbardziej popularnych programów telewizji 

niemieckiej 

• podać nazwy najbardziej popularnych zespołów muzyki pop 

• wymienić dania charakterystyczne dla Niemiec 

  

 

Ocena dostateczna 

Uczeń potrafi m. in. : 

• wymienić dwa najważniejsze wydarzenia historyczne 

• wymienić dwóch kompozytorów 

• wymienić dwóch pisarzy i poetów 

• wymienić dwóch niemieckich naukowców i odkrywców 

• wymienić święta obchodzone w Niemczech 

• opisać godło i flagę Niemiec 

• wymienić nazwy dwóch państw niemieckojęzycznych 

• podać tytuły dwóch najbardziej popularnych programów 

telewizji niemieckiej 

• podać nazwy dwóch najbardziej popularnych zespołów 

muzyki pop 

• wymienić dwa dania charakterystyczne dla Niemiec 

  

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń potrafi m. in. : 

• wymienić jedno najważniejsze 

• wydarzenie historyczne 

• wymienić jednego kompozytora 

• wymienić jednego pisarza lub poetę 

• wymienić jednego niemieckiego naukowca lub odkrywcę 

• wymienić dwa święta obchodzone w Niemczech 

• opisać flagę Niemiec 

• wymienić nazwy dwóch państw niemieckojęzycznych 

• podać jeden  tytuł  z najbardziej popularnych programów 

telewizji niemieckiej 

• podać nazwę jednego z  najbardziej popularnych zespołów 

muzyki pop 

• wymienić jedno danie charakterystyczne dla Niemiec 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń nie spełnia wymagań na żadną z podanych wyżej ocen. 

 

 
 


