
Przedmiotowe zasady oceniania z języka hiszpańskiego
w klasach VII, VIII w roku szkolnym 2021/2022

1.  Na  każdą  lekcję  języka  hiszpańskiego  uczniowie  przynoszą  podpisany  zeszyt  przedmiotowy,
podręcznik i teczkę, karty pracy (jeżeli są wymagane na zajęcia), podstawowe przybory szkolne: piszący
długopis, naostrzony ołówek, gumkę, klej, nożyczki, kolorowy długopis (np. zielony), zakreślacz, linijkę.

2.  Podczas  nauki  oceniane  są  następujące  umiejętności:  mówienie,  pisanie,  czytanie,  słuchanie,
znajomość  gramatyki  i  słownictwa. 

3. Umiejętności  mogą być  sprawdzane  w  formie: 

 sprawdzianów  z  większej  części  materiału (zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem),

 kartkówek  ze  znajomości  gramatyki  i  słownictwa (z trzech ostatnich tematów) zapowiedziane i 

niezapowiedziane, których nie można poprawić,

 odpowiedzi ustnych (z trzech ostatnich tematów) zapowiedzianych i niezapowiedzianych,

 wypowiedzi pisemnych,

 zadań domowych (np. prac pisemnych, prezentacji, wypowiedzi ustnych, czytania, prezentacji, 

projektów, plakatów), 

 zadań dodatkowych (dla uczniów chętnych), 

 pracy na lekcji (za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje (+), zdobycie trzech plusów jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej; za nieuważanie na zajęciach, brak notatek z 

lekcji oraz niewykonywanie poleceń i/lub zadań uczeń otrzymuje (-), zdobycie trzech minusów jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej),

 zadań wykonywanych online. 

4. Nieprzygotowanie do lekcji:
a) nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie do lekcji w dzienniku elektronicznym Librus Synergia,

b) za nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak pracy domowej (lub praca domowa niekompletna), brak 

zeszytu, brak notatek z ostatniej lekcji, brak dodatkowych materiałów (jeżeli były wymagane) lub uczeń w 

inny sposób nie jest przygotowany do lekcji,

c) uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze, 

d) nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji,

e) nie obejmuje zapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi ustnej, zapowiedzianego z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem sprawdzianu czy diagnozy.

5. Sprawdziany z większej części materiału:
a) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
b) zakres materiału i zagadnienia są omówione podczas lekcji powtórkowej,
c) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej,  uczeń ma prawo do jednokrotnej
poprawy  sprawdzianu  w  umówionym  z  nauczycielem  terminie  (najpóźniej  w  ciągu  dwóch  tygodni  od
rozdania prac przez nauczyciela),
d) do dziennika nauczyciel wpisuje ocenę ze sprawdzianu i ocenę z poprawy,
e) jeżeli uczeń unika sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi na ocenę itp., jego wiedza będzie sprawdzona
bez zapowiedzi w terminie i formie wybranej przez nauczyciela.



6. Ocena na koniec półrocza lub roku szkolnego:
Ocena semestralna i końcowa wynika z zaliczenia obowiązkowych aktywności, ocen cząstkowych, przy jej
wystawianiu  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  również  indywidualne  możliwości,  poczyniony  postęp,
zaangażowanie, aktywność ucznia.  

7. Przewidywana ocena niedostateczna na koniec półrocza lub roku: nauczyciel wyznacza materiał do
zaliczenia – jeśli uczeń zaliczy wyznaczony przez nauczyciela materiał w określonym terminie, otrzymuje
ocenę dopuszczającą.

8. Skala ocen:
od 0% do 34% - niedostateczny (1)
od 35% do 50% - dopuszczający (2)
od 51% do 70% - dostateczny (3)
od 71% do 90% - dobry (4)
od 91% do 98% - bardzo dobry (5)
od 99% do 100% - celujący (6)
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