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APRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

 

I. Cele oceniania przedmiotowego: 

1. Sprawdzanie stopnia opanowania materiału programowego. 

2. Sprawdzanie systematyczności pracy ucznia. 

3. Motywowanie ucznia do pracy. 

4. Informacja zwrotna o postępach w nauce dla ucznia i rodzica.  

 

II. Zasady oceniania osiągnięć ucznia: 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia – wiedzę, umiejętności oraz postawę  

i zaangażowanie. 

2. Przygotowanie każdego ucznia do lekcji obejmuje także: posiadanie podręcznika, samodzielnie 

wypełnionego zeszytu ćwiczeń, zadania domowego oraz materiałów dodatkowych otrzymanych od 

nauczyciela. Nieprzygotowanie w tym zakresie należy zgłosić przed lekcją, w przeciwnym wypadku 

uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną. 

3. Uczeń nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek dowiedzieć się, jaki zakres materiału był realizowany 

na tej lekcji, uzupełnić go i być z niego przygotowanym. 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu jednego semestru minimum cztery oceny cząstkowe. 

5. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich sprawdzianów. W przypadku nieobecności ucznia 

spowodowanej chorobą trwającą co najmniej tydzień, uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu  

w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły po chorobie. Termin sprawdzianu ustalany jest przez 

nauczyciela w porozumieniu z uczniem. W przypadku krótszej nieobecności lub nieobecności na 

pojedynczej lekcji, w trakcie, której przypada planowany termin pisania sprawdzianu, uczeń ma 

obowiązek napisać sprawdzian w pierwszym dniu obecności na lekcji języka hiszpańskiego 

po planowanym sprawdzianie. 

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia 

oddania poprawionych prac, w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.  

7. Po uzyskaniu oceny niedostatecznej za inną formę sprawdzania wiedzy, np. odpowiedź ustną, uczeń 

może poprawić stopień w formie określonej przez nauczyciela w terminie dwóch tygodni od jego 

otrzymania. 

8. Do poprawy oceny niedostatecznej uczeń może przystąpić jeden raz. 

9. Ocena z poprawy jest odrębną oceną. 
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10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce uczeń traci prawo do 

poprawy tego sprawdzianu bądź kartkówki, jeśli uzyskał z niej w dodatkowym terminie ocenę 

niedostateczną. 

11. Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne przez dany rok szkolny. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi oraz na prośbę jego rodzicom, zgodnie z zapisami 

statutu szkoły § 114 ust.4. 

12. Kartkówki obejmują materiał bieżący, mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. 

13. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny 

(nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych oraz okresu ostatnich dwóch 

tygodni przed klasyfikacyjnym zabraniem Rady Pedagogicznej). Nieprzygotowanie zgłasza się 

na początku lekcji. Dotyczy ono również braku zadania domowego oraz zeszytu, zeszytu ćwiczeń  

i innych materiałów dodatkowych z pracami domowymi. 

14. Częste braki zeszytu lub zadania domowego (ponad dwa zgłoszone w ramach nieprzygotowania do 

lekcji) odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem „-„ i mają wpływ na ocenę z przedmiotu. 

15. Aktywność w trakcie zajęć oceniana jest w systemie tzw. „plusów”; 5 „plusów” przekłada się na ocenę 

cząstkową bardzo dobrą. 

16. Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę określoną  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania: 

100 % + minimum połowa zadania dodatkowego - celujący 

90% - 100 % - bardzo dobry 

75 % - 89 % - dobry 

51 % - 74 % - dostateczny 

35 % - 50 % - dopuszczający 

0% - 35 %  - niedostateczny 

Jeżeli uczeń uzyskał najwyższą ilość punktów procentowych przypadających na daną ocenę, otrzymuje   

tę ocenę z plusem. 

17. Ocena śródroczna jest średnią ważoną (nie arytmetyczną) wszystkich ocen bieżących. Jeżeli uczeń nie 

przystąpi do obowiązkowych form zaliczenia materiału, np. sprawdzianów, to ocena śródroczna lub 

końcoworoczna może zostać obniżona.  

18. Ocena końcoworoczna odzwierciedla sumę dokonań ucznia w ciągu całego roku szkolnego, 

uwzględniając pierwsze i drugie półrocze. 

19. Uczniowie zdolni, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami językowymi ponad program nauczania 

w danym oddziale moga otrzymać w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej ocenę celującą. Muszą 

jednak pracować aktywnie ponad obowiązujący zakres materiału przez cały semestr / rok szkolny. 
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20. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa statut szkoły 

§118. 

 

III. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

 odpowiedź ustna 

 kartkówki z bieżącego materiału 

 praca domowa 

 sprawdziany pisemne 

 praca na lekcji 

 praca twórcza indywidualna i zespołowa: np. przygotowanie prezentacji multimedialnej 

 aktywność na lekcji 

 osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 

IV. Techniki kontroli  wiadomości językowych: 

Wypowiedzi ustne: 

 odgrywanie dialogów relacjonowanie wydarzeń 

 wyrażanie sądów, opinii 

 prowadzenie negocjacji, argumentacja 

 odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań 

 opowiadanie 

 zadania typowe dla egzaminu maturalnego z języka obcego w części ustnej 

 tłumaczenie 

Rozumienie ze słuchu: 

 odpowiedzi na pytania 

 określenie czy podane stwierdzenia są zgodne z treścią tekstu wysłuchanego 

 test wyboru 

 uzupełnianie luk w tekście lub dialogu 

 rekonstrukcja najważniejszych informacji, streszczenie 

 dopasowywanie wypowiedzi do autorów, tytułów do tekstów 

Rozumienie tekstu czytanego: 

 odpowiedzi na pytania do tekstu 

 określenie czy podane stwierdzenia są zgodne z treścią tekstu 

 porządkowanie tekstu w logicznie spójną całość 
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 przyporządkowanie wypowiedzi lub opinii konkretnym osobom 

 opowiadanie, rekonstrukcja najważniejszych informacji 

Pisanie: 

 wypracowanie 

 krótkie teksty użytkowe  

 wypowiedź pisemna stymulowana przez zdjęcie, plakat itp. 

 uzupełnianie luk w tekstach i dialogach 

 sporządzanie notatek 

 dyktando 

 krzyżówki 

Testowanie słownictwa: 

 test wyboru 

 dobieranie pojęcia nadrzędnego do podanych wyrazów 

 skreślanie wyrazów niepasujących do danej grupy 

 dobieranie synonimów lub antonimów 

 krzyżówki 

 uzupełnianie luk w tekstach 

 porządkowanie wyrazów w grupy tematyczne 

 przyporządkowanie słów do obrazów 

 łączenie rzeczowników złożonych, zwrotów frazeologicznych itp. 

 tłumaczenie  

 asocjogramy 

Testowanie gramatyki: 

 test wyboru 

 uzupełnianie luk w zdaniach lub ich większych części 

 łączenie zdań 

 przekształcanie zdań, dłuższych tekstów 

 tłumaczenie zdań  

 

 

 

 


