
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

HISZPAŃSKIEGO 

 

1. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie są informowani o zasadach 

oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych ocen. Zasady oceniania są udostępnione rodzicom (prawnym 

opiekunom) na stronie internetowej Szkoły. 

2. Wiedza i umiejętności ucznia w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia 

tekstu, pisania i mówienia sprawdzane są poprzez: 

a) kartkówki – (waga 1-2), 

b) sprawdziany – (waga 3-5), 

c) projekty, prezentacje – indywidualne lub opracowane w grupach – (waga 1-

2), 

d) ustne odpowiedzi ucznia (waga 1-2), 

e) aktywność na lekcji – (waga 1-2), 

f) prace domowe – (waga 1-3), 

g) osiągnięcia w konkursach – (waga 3-5). 

3. Ćwiczenia i zeszyt do języka hiszpańskiego podlegają ocenie, w tym ważna 

jest: estetyka, zawartość merytoryczna, systematyczność prowadzenia notatek z 

lekcji i odrabiania prac domowych. 

4. Sprawdziany i kartkówki są wpisywane do dziennika z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie dostają dokładne informacje co do 

zakresu obowiązującego materiału. Każda praca pisemna poprzedzona jest 

lekcją powtórzeniową. 

6. Sprawdziany zawierają zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, od 

podstawowych zagadnień i umiejętności. Ocenę celującą ze sprawdzianu 

otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze napisał test oraz wykonał zadanie 

dodatkowe. 



7. Przy ustalaniu oceny ze sprawdzianu z przypisaną punktacją za poszczególne 

zadania lub 

umiejętności, stosuje się następujące progi: 

-niedostateczny 0-29% 

-dopuszczający 30-59% 

-dostateczny 50-69% 

-dobry 70-89% 

-bardzo dobry 90-99% 

-celujący 100% lub 90-99% + dodatkowe zadanie 

8. Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczniowie otrzymują do wglądu podczas 

lekcji. Są omawiane, a zadania rozwiązywane razem z uczniami. 

9. Wszelkie pisemne formy sprawdzania wiedzy pozostają do wglądu rodziców 

(prawnych opiekunów) w czasie konsultacji lub w innym terminie ustalonym 

wcześniej z nauczycielem przedmiotu. 

10. Uczeń nieobecny w szkole na sprawdzianie ustala indywidualnie termin 

napisania pracy, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od przyjścia do szkoły. W 

przypadku długotrwałej nieobecności uczeń indywidualnie ustala z 

nauczycielem sposób zaliczenia materiału omówionego w czasie jego 

nieobecności. W niektórych przypadkach poprawa kartkówki może być 

zastąpiona odpowiedzią ustną. 

11. W indywidualnych przypadkach sprawdzian poprawkowy może być 

zastąpiony ustną odpowiedzią z materiału danego działu tematycznego. 

12. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub kartkówki 

może poprawić tę ocenę, przystępując jednokrotnie do poprawy, przy czym 

ustalony z nauczycielem termin poprawy nie powinien być późniejszy niż 14 dni 

po oddaniu sprawdzonych prac. 

13. W przypadku nieobecności w szkole uczeń uzupełnia notatki i zadania 

domowe w ciągu kilku dni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 



14. Uczniowi, który nie przystępuje do zapowiedzianych sprawdzianów lub nie 

zgłasza się w ustalonych z nauczycielem terminach do poprawy oceny lub nie 

oddaje w ustalonych terminach prac stanowiących podstawę zaliczenia 

materiału, nie odrabia prac domowych, wpisuje się w dzienniku elektronicznym 

„brak zaliczenia”. Powtarzające się takie wpisy są podstawą do wystawienia 

oceny klasyfikacyjnej bez uwzględnienia wyliczonej automatycznie w dzienniku 

elektronicznym średniej ważonej. 

15. Uczeń za swoją aktywność na lekcji – drobne wypowiedzi ustne, dobrą 

pracę w grupach w trakcie lekcji otrzymuje „+”. Po uzyskaniu trzech „+” uczeń 

otrzymuje cząstkowa ocenę bardzo dobrą z wagą 2. 

16. Uczeń za brak należytej aktywności na lekcji, po wcześniejszym ustnym 

upomnieniu, może otrzymać „-”. Po otrzymaniu trzech minusów uczeń 

otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną z wagą 2. 

17. Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do lekcji 

(brak pracy domowej, nieprzygotowane do odpowiedzi, brak książek i zeszytu). 

18. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brany jest pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, określony przez oceny ze 

sprawdzianów, prac długoterminowych, projektów, odpowiedzi ustnych, etc.  

 

Średnia ważona ocen wyliczona automatycznie przez dziennik elektroniczny jest 

pomocą dla nauczyciela przy formułowaniu oceny semestralnej (rocznej). 

Kryteria wystawiania poszczególnych ocen są następujące: 

 

- celujący – uczeń posiada dużą wiedzę i umiejętności językowe, poprawnie 

stosuje 

różnorodne formy i struktury gramatyczne, posiada bogaty zasób słownictwa, 

bezbłędnie 

rozumie teksty słuchane, poprawnie intonuje, wymawia słowa, bezbłędnie 

buduje 



wypowiedzi pisemne, samodzielnie rozwija swe umiejętności i zainteresowania 

językowe, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach językowych: szkolnych i 

wojewódzkich; 

  

· bardzo dobry: uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami, 

budować spójne zdania, stosuje szeroki zakres słownictwa, używa poprawnie 

elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, potrafi zrozumieć 

ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć kluczowe 

informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć z 

słuchanego tekstu potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, 

prawie nie popełnia błędów fonetycznych, potrafi z łatwością zrozumieć 

polecenia nauczyciela, potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić 

spójnie, potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, używa prawidłowej 

pisowni i interpunkcji; 

 

· dobry: uczeń poprawnie operuje większością prostych struktur, buduje zdania 

w większości wypadków spójne, na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa, 

używa poprawnie niedużej ilość elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym, potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i 

rozmów, potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych 

tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną, potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, 

przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić spójnie z 

lekkim wahaniem, posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając 

niekiedy zauważalne błędy, można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności, 

potrafi napisać kilka pełnych zdań, używa przeważnie prawidłowej pisowni i 

interpunkcji; 

 



·dostateczny: uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi 

strukturami, budować zdania, używa poprawnie ograniczonego zakresu 

słownictwa o charakterze bardziej złożonym lub abstrakcyjnym, potrafi 

zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć 

część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi 

wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, - czasem potrafi z 

powodzeniem przekazać wiadomość, posługuje się częściowo poprawnym 

językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów, próbuje napisać zadanie 

zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, zdarza mu się używać 

prawidłowej pisowni i interpunkcji; 

 

· dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych 

struktur, budować pojedyncze zdania, ale przeważnie niespójne, używa 

niewielkiego zakresu słownictwa, słabo rozumie ogólny sens prostych tekstów i 

rozmów, czasem rozumie kilka kluczowych informacji w tekstach i rozmowach, 

potrzebuje pomocy lub podpowiedzi by zrozumieć polecenia nauczyciela, jeśli 

podejmie próbę wypowiedzi ustnej lub pisemnej popełnia bardzo wiele 

zauważalnych błędów, często zakłócających komunikację, ma trudności w 

zakresie wszystkich czterech podstawowych kompetencji językowych, używa 

w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji; 

 

· niedostateczny: uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego, 

Martyna Czerwińska. 


