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1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

HISZPAŃSKIEGO  – ZASADY 

 

 
 

✓ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

 

✓ W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tę podstawę.  

 

✓ O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie 

poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka hiszpańskiego. 

 

✓ Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, 

opinii PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników 

placówki). 

 

✓ Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez  

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 

uczyć. 

 

✓ Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach 

ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze 

i jak powinien się dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów 

pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

 

✓ Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący 

sposób: 

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, 

które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Na lekcjach ocenie podlegają: 

 

➢ prace klasowe (sprawdziany) obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-

komunikacyjny z działów tematycznych; sprawdziany są zapowiadane i zapisane w 

dzienniku elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem; uczniowie są informowani o 

rodzaju i zakresie sprawdzanych umiejętności; w przypadku nieobecności ucznia ma on 

obowiązek zaliczyć sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela; uczeń winien 

poznać wyniki sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty jego napisania; 

➢ odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji 

➢ aktywność i zaangażowanie 

➢ prace domowe 

➢ kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

➢ umiejętność czytania i rozumienie tekstu 

➢ prace dodatkowe, projekty 

➢ recytacje 

➢ wypowiedzi pisemne, wypracowania 

➢ dyktanda 

➢ prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń 

 

 

✓ Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od ich 

napisania i poinformowania ucznia o uzyskanych ocenach. 

 

✓ Prace pisemne ucznia przechowywane są w szkole, wgląd do nich możliwy jest dla ucznia 

oraz jego rodziców. 

 

✓ Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany, to znaczy, że ma ze sobą podręcznik, 

zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz nauczył się materiału omawianego podczas 

trzech ostatnich lekcji. Dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany i ma 

obowiązek zgłosić ten fakt przed lekcją, po wejściu do sali. Po wykorzystaniu wszystkich 

nieprzygotowań uczeń otrzymuje oceny niedostateczne, które nie podlegają poprawie. 

 

✓ Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ocenia się w stopniach według następującej skali: 

 

6  celujący – 97% - 100% 

5  bardzo dobry – 90% - 96% 

4  dobry – 71% - 89% 

3  dostateczny – 50% - 70% 

2  dopuszczający – 35% - 49% 

1  niedostateczny – 0% - 34% 

 

✓ Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną  oraz prawo do poprawy ocen 

dopuszczającej, dostatecznej oraz dobrej z pracy klasowej, sprawdzianu czy testu w ciągu 

dwóch tygodni od jej otrzymania. W przypadku nieobecności na sprawdzianie nauczyciel 

ustala termin napisania zaległej pracy. 

 

✓ Uczeń nieobecny na sprawdzianie czy teście jest zobowiązany napisać go w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 

 

 

 



✓ Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen za: 

Waga Rodzaj Zakres materiału Zapowiedź Forma Poprawa 

3 odpowiedź ustna ostatnie 3 lekcje nie 1 - 6 nie 

5 praca klasowa dział tak 1 -6 tak 

3 kartkówki ostatnie 3 lekcje nie 1 - 6 nie 

1 zadanie domowe ostatnie 2 zadania tak 1 - 6   tak 

1 
praca na lekcji, 

aktywność 
ostatnia lekcja nie 1- 6 nie 

5 sprawdziany partia materiału tak 1 - 6 tak 

1 zeszyt cały zeszyt nie 1 - 6 tak 

3 
zadania dodatkowe, 

prezentacje 
aktualny temat tak 1 -  6 nie 

 

 

 

✓ Za zaangażowanie i aktywność na lekcjach uczeń może otrzymać plusy. Po otrzymaniu 5 

plusów uczeń uzyskuje ocenę celującą. 

 

 

 

 

2. KRYTERIA OCENIANIA 

 
 Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:  
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wymawia poprawnie dźwięki w języku  

obcym;  

- bardzo dobrze zna zasady ortografii i interpunkcji;  

- używa bogatego słownictwa (czasami może wykraczać poza leksykę z zajęć);  

- poprawnie stosuje gramatykę poznaną na lekcjach;  

- rozumie myśl główną i szczegóły w tekstach pisanych i słuchanych;  

- z łatwością rozpoczyna dialog, próbuje improwizować z językiem;  

- jest laureatem lub finalistą w konkursie międzyszkolnym i/ lub olimpiadzie z języka  

hiszpańskiego 

- mówi i pisze w sposób zrozumiały i spójny;  

- realizuje zadania nadobowiązkowe np. projekty, które czasami wykraczają poza zakres  

materiału poznawanego na lekcji.  

 

 



Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:  

 

- biegle posługuje się językiem hiszpańskim 

- czasami popełnia błędy fonetyczne (w trudniejszych, nowopoznanych słowach) i  

sporadycznie zapomina o akcentach graficznych;  

- opanował w sposób bierny i czynny słownictwo z zajęć;  

- poprawnie operuje gramatyką tworząc zdania proste i złożone;  

- określa główną myśl tekstu pisanego i słuchanego;  

- znajduje w tekstach ustnych i pisanych określone informacje;  

- tworzy krótkie teksty pisane (opisując ludzi, przedmioty, miejsca) w sposób logiczny;  

- potrafi tworzyć proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne o sobie i swojej rodzinie.  

 

 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:  

 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość ustną i pisemną;  

- czasami popełnia błędy wymawiając trudniejsze słowa;  

- potrafi rozróżnić dźwięki;  

- czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne  

- czasami popełnia błędy gramatyczne w trudniejszych strukturach, błędy te mogą być  

zauważalne w trakcie wypowiedzi ustnej;  

- czasami nie zna/ nie pamięta słów rzadziej używanych;  

- z reguły rozumie teksty pisane i słuchane (myśl główną, konkretne informacje);  

 

 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:  

 

- raczej potrafi przedstawić swoją opinię pisemnie i ustnie oraz utrzymać rozmowę, choć  

czasem brak mu słownictwa i popełnia zauważalne błędy;  

- ma raczej ograniczony zasób słownictwa;  

- czasami nie potrafi zastosować reguł gramatycznych, popełniając zarazem błędy w mowie i  

piśmie;  

- popełnia błędy fonetyczne, które czasami mogą przeszkadzać w zrozumieniu wypowiedzi;  

- czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne, które mogą zaburzać zrozumienie  

wypowiedzi pisemnej;  



- raczej rozumie ogólny sens tekstów pisanych i ustnych;  

- może mieć trudności w zrozumieniu określonych informacji w tekstach;  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.  

 

 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą gdy:  

 

- ma problemy z przekazaniem wiadomości ustnej i pisemnej;  

- popełnia błędy w wymawianiu słów i dźwięków, lecz raczej można go zrozumieć;  

- popełnia błędy ortograficzne, bardzo rzadko stosuje akcent graficzny, zapomina o znakach  

interpunkcyjnych;  

- ma ubogi zakres słownictwa, czasami popełnia błędy w użyciu leksyki codziennego życia;  

- popełnia znaczącą ilość błędów gramatycznych, które czasami uniemożliwiają zrozumienie;  

- potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zastosowaniu reguł gramatycznych (np. właściwa  

odmiana czasownika, czy uzgodnienie przymiotnika z rzeczownikiem);  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć myśl główną w tekstach słuchanych i czytanych;  

- ma kłopoty z określeniem szczegółowych informacji w tekstach;  

- konstruuje zdania bardzo proste, a jeśli są bardziej złożone często są niespójne i mało logiczne;  

- potrafi rozróżnić niektóre dźwięki;  

- ma kłopoty z rozpoczęciem dialogu, ale raczej potrafi utrzymać rozmowę na proste tematy,  

gdzie nie jest wymagane bogate słownictwo;  

- czasami potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zrozumieniu poleceń.  

 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną gdy: 

- wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat; 

- udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie odpowiada; 

- nie opanował wymowy i intonacji; 

- pisze nie na temat lub zawarte w tekście błędy uniemożliwiają zrozumienie tekstu; 

tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki; 

- próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, 

ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, niekoniecznie istotne, których nie potrafi połączyć ze 

sobą  lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi. 

- potrafi wyodrębnić tylko nieliczne fakty, ale nie rozumie treści większości komunikatu; 

- próbuje dosłownie przetłumaczyć fragmenty tekstu, co znacznie utrudnia mu zrozumienie treści 

oraz spowalnia czytanie; 



- wymaga dosłownego tłumaczenia słów; 

- w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi poprawnie 

określić jego formy. 


