
Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego 

Klasy 7-8 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PSO: 

1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

- poinformowanie ucznia i rodziców o kryteriach oceniania, 

- motywowanie ucznia do rozwoju i systematycznej pracy. 

2. PSO jest rozwinięciem WSO uwzględniającym specyfikę uczenia i nauczania języka 

hiszpańskiego. 

3. Uczeń ma obowiązek znać PSO. Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani 

przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka hiszpańskiego, obowiązującym w 

danym roku oraz o sposobie i zasadach oceniania z tego przedmiotu.  

  

II. FORMY OCENIANIA UCZNIÓW:  

1. Sprawdzian: 

- obejmuje większy zakres materiału, np. jeden dział, 

- zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem materiału,  

- poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

2. Kartkówka – odpowiedź pisemna z 1-3 ostatnich lekcji. 

3. Odpowiedź ustna z maksimum 3 tematów lekcyjnych. 

4. Czytanie wybranego tekstu. 

5. Aktywność w czasie lekcji. 

6. Zadanie domowe. 

7. Praca dodatkowa: referaty, pomoce dydaktyczne, plakaty, prezentacje multimedialne, itp. 

 

III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował wiadomości ani żadnej z czterech podstawowych sprawności, co 

uniemożliwia mu posługiwanie się językiem hiszpańskim 

- uczeń ma duże trudności z prawidłowym posługiwaniem się słownictwem  

- uczeń nie potrafi zbudować najprostszych zdań nawet z pomocą nauczyciela  

- jego braki w wiedzy są na tyle duże, że uniemożliwiają komunikację językową 

- uczeń nie prowadzi systematycznie zeszytu  

- uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, jest nieprzygotowany do lekcji, nie 

odrabia zadań domowych 

Ocena dopuszczająca: 

- uczeń ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia  

- rozumie i potrafi powtórzyć tylko niektóre, podstawowe elementy opracowanego materiału 

- rozumie niektóre sytuacje komunikacyjne na bazie poznanego słownictwa 

- rozpoznaje wielokrotnie powtarzające się elementy tekstu lub wypowiedzi (zaimki osobowe, 

podstawowe czasowniki i rzeczowniki) 



- podejmuje próby wykonania prostych ćwiczeń poprzez naśladownictwo 

- potrafi przepisać prosty, krótki tekst (choć z błędami) 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

- uczeń nie uczestniczy systematycznie bądź aktywnie w zajęciach i sporadycznie odrabia 

zadania domowe 

Ocena dostateczna: 

- uczeń opanował materiał programowy w stopniu podstawowym  

- stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne i gramatyczne  

- ma kłopoty z poprawną wymową i zapisem wyrazów  

- uczestniczy w komunikacji, choć ilość popełnianych błędów w znacznym stopniu ją 

utrudnia  

- ma problemy ze zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów  

- zna i stosuje podstawowe zasady fonetyki pozwalające mu na odtwarzanie prostych tekstów 

związanych z opracowanym materiałem w sposób umożliwiający zrozumienie 

- odtwarza wiadomości niezbędne w dalszym uczeniu się, zna podstawowe słownictwo, 

koniugację podstawowych czasowników, potrafi z pomocą nauczyciela rozpoznać czasy, 

części zdania 

- wykonuje typowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne 

- uczeń uczestniczy w miarę systematycznie w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania 

domowe 

Ocena dobra: 

- uczeń rozumie wypowiedzi kierowane do niego przez nauczyciela i kolegów 

- rozumie nowe sytuacje komunikacyjne na bazie poznanego słownictwa 

- rozumie ogólny sens tekstu pobieżnie przeczytanego lub mówionego, w którym występuje 

poznane słownictwo 

- przy zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi popełnia mało błędów 

- poprawnie wymawia słowa 

- sprawnie wykonuje typowe zadania z wykorzystaniem umiejętności i wiadomości 

zdobytych wcześniej 

- samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na bazie poznanego słownictwa i zasad 

gramatycznych  

- uczeń jest aktywny na lekcjach oraz systematycznie odrabia zadania domowe 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń wykazuje się dokładną i pełną znajomością materiału zawartego w programie  

- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela radzić sobie w typowych 

sytuacjach komunikacyjnych  

- uczeń posiada szeroki zasób słownictwa, który potrafi wykorzystać do pełnej wypowiedzi na 

zadany temat 

- udziela odpowiedzi całymi zdaniami, wymawia prawidłowo 

- potrafi bezbłędnie formułować pytania 

- stosuje poznane zasady fonetyki  

- poprawnie czyta nawet nowe teksty  

- samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym 



- potrafi samodzielnie zdobywać informacje na tematy dotyczące przedmiotu z różnych źródeł 

wiedzy 

- uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce 

- chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny, systematycznie odrabia zadania domowe 

Ocena celująca: 

- uczeń uzyskuje oceny celujące ze sprawdzianów pisemnych  

- wykonuje dodatkowe zadania 

- samodzielnie zdobywa nowe informacje z różnych źródeł, wykraczające poza program 

nauczania: poszerza słownictwo i wiadomości z zakresu gramatyki 

- zna kulturę i obyczaje krajów hiszpańskojęzycznych 

- wykorzystuje nowe informacje oraz wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach w 

konkursach reprezentując szkołę na zewnątrz 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych 

lub teoretycznych, proponuje rozwiązania nietypowe 

- potrafi łączyć wiadomości z różnych dziedzin w celu lepszego i szybszego rozwiązania 

problemu 

- uczeń jest zawsze aktywny na zajęciach, systematyczny, obowiązkowy, wykonuje wszystkie 

zadania domowe 

 

IV. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA: 

1. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji według zapowiedzi nauczyciela: podręcznik, 

ćwiczenia, zeszyt. 

2. Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe i być przygotowanym do lekcji. 

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwukrotnego nieprzygotowania („np”) w ciągu semestru. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek jak również z udziału w działaniach na bieżącej lekcji.  Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie na samym początku zajęć. Każde następne nieprzygotowanie po 

wyczerpaniu limitu jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

4. Aktywność lub jej brak na lekcji podlega ocenianiu: 

a). Uczniowie otrzymują plusy za: 

-aktywne uczestnictwo w lekcji, 

-krótkie zadania wykonywane podczas lekcji, 

-pomoc koleżeńską (wyjaśnienie trudnych zagadnień) w trakcie pracy partnerskiej lub 

grupowej. 

b). Uczniowie otrzymują minusy za: 

-niewykonywanie poleceń nauczyciela, 

-brak pomocy dydaktycznych (zeszyt, podręcznik, ćwiczenia), 

-brak zadania domowego, 

-brak aktywności na lekcji, wynikający z braku koncentracji, zainteresowania lekcją  

i nieprzygotowania do niej. 

*Uzyskanie pięciu plusów daje ocenę bardzo dobrą, zaś pięciu minusów - niedostateczną. 

5. Uczeń, opuszczający sprawdzian ma obowiązek napisać go w terminie 2 tygodni od dnia 

powrotu do szkoły.  



6. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń ma 

obowiązek nadrobienia i zaliczenia wiedzy i umiejętności z okresu absencji w terminie i 

formie wskazanej przez nauczyciela.  

7. Uczeń może jednorazowo poprawić sprawdzian, jeśli (pisząc w pierwszym terminie) 

otrzymał z niego ocenę niedostateczną. Uczeń poprawia test w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

8. Po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel przedstawia uczniom poprawione prace w 

terminie przewidzianym w WSO oraz w dowolnej formie dokonuje analizy prac na forum 

klasy. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na terenie 

szkoły, po czym nauczyciel zatrzymuje prace do końca roku szkolnego do wglądu dla 

rodziców (prawnych opiekunów). Prace pisemne nie podlegają kopiowaniu. 

10. Przy wystawianiu oceny semestralnej/rocznej pod uwagę brane są w pierwszej kolejności 

oceny ze sprawdzianów, oceny z kartkówek i ustnych wypowiedzi, wykonywanie prac 

domowych, aktywność na zajęciach oraz wkład pracy w stosunku do zdolności i możliwości 

ucznia. Nauczyciel informuje ucznia w terminie zgodnym ze Statutem Szkoły o 

przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej. 

11. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów/testów zaliczeniowych. Uczeń ma obowiązek wykazać się systematyczną 

pracą oraz przygotowywaniem się do zajęć w ciągu roku szkolnego. 

 

 

 

 

        nauczyciel języka hiszpańskiego 

         Karolina Dyrda 

 

 


