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ZASADY  PRZEDMIOTOWEGO  OCENIANIA 

JĘZYK  HISZPAŃSKI  W  KLASACH  OGÓLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

I. ELEMENTY OCENY ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ: 

1. Kategorie, w których uczeń może być oceniany wraz z wagami poszczególnych elementów: 

Kategorie  Element   Waga 
Waga 
on line 

SPRAWDZIAN 
sprawdzian, w tym on‐line w szkole  6  6 

wypowiedź ustna maturalna  6  5 

WYPRACOWA
NIE 

wypracowania pisane w szkole, w tym maturalne:     

Poziom podstawowy  3  ‐ 

Poziom rozszerzony  6  ‐ 

KONKURS 1  konkursy językowe na poziomie ogólnokrajowym (finalista lub laureat)  6  ‐ 

DIAGNOZA 
egzamin diagnostyczny na poziomach zaawansowania A1, A2 (klasa 1), 
B1 , B2, C1, C2 ESOKJ – klasy programowo wyższe 

6  ‐ 

PRACA PR  prace przekrojowe na poziomie rozszerzonym  6  5 

KARTKÓWKA 
Kartkówki  3  3 

krótkie prezentacje i projekty  3  3 

ODPOWIEDŹ  odpowiedzi ustne  3  2 

  czytanie / fonetyka  3  2 

KONKURS 2  udział w II etapie konkursów językowych  3  2 

PRACA PP  prace przekrojowe na poziomie podstawowym  3  2 

INNE 
kartkówka ze słownictwa  2  1 

praca z aplikacją  2  1 

AKTYWNOŚĆ 

prace domowe  1  1 

aktywność na lekcji  1  1 

udział w konkursach językowych szkolnych i poza szkolnych  1  1 

oceny z innych placówek dydaktycznych  1  1 

 
2.  Definicje  sprawdzianu,  pracy  przekrojowej,  kartkówki,  odpowiedzi  ustnej,  pracy  domowej  i 

aktywności są sformułowane w Statucie szkoły. 

II. ZASADY OCENIANIA I POPRAWIANIA 

Zasady oceniania i poprawiania zostały opisane w Statucie Szkoły. 
1. Sprawdziany 

a) Sprawdziany zapowiadane są (przynajmniej) z tygodniowym wyprzedzeniem.  
b) Uczeń  powinien  poprawić  sprawdzian,  z  którego  otrzymał  ocenę  niedostateczną.  Ocena  z 

poprawy jest wpisywana do e‐dziennika Librus jako ocena poprawiona (nie jest wyciągana średnia 
arytmetyczna).    Druga  ocena  niedostateczna  nie  jest  wpisywana  do  e‐dziennika  Librus.  W 
komentarzu pojawia się adnotacja o tym, że ocena nie została poprawiona. 

c) Przy pisaniu sprawdzianu w pierwszym terminie i poprawianiu go kryteria oceniania pozostają 
takie same. 

d) Sprawdziany i kartkówki są oceniane według następującej skali procentowej jednakowej dla obu 
terminów 

e) Praca przekrojowa jest wliczana w liczbę sprawdzianów w danym półroczu i podlega poprawie 
na warunkach uzgodnionych z nauczycielem. Praca przekrojowa  jest oceniana tylko na oceny 
pełne, bez plusów.  
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2. Prace pisemne 
a) Pisemne  prace  domowe  i  projekty  (prezentacje)  uczeń  oddaje  w  terminie  przewidzianym 

wcześniejszą umową, 
b) Jeżeli bez istotnych przyczyn uczeń nie odda pracy w terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną, 
c) Uczeń ma obowiązek oddać pracę w ciągu tygodnia od wyznaczonej daty, w przeciwnym wypadku 

traci możliwość oddania pracy i poprawienia oceny, 
d) Ocena  z pracy oddanej w dodatkowym  terminie nie  jest  średnią arytmetyczną obu ocen.  Jest 

wpisywana do e‐dziennika Librus jako ocena poprawiona. 
3. Praca na lekcji 

a) Pracę na  lekcji  i  krótką odpowiedź ustną oceniamy na  „+”,  „‐”  lub na ocenę w  zależności od 
zaangażowania ucznia, 

b) Prace domowe sprawdzamy i ewentualnie oceniamy zawsze, gdy je zadajemy, 
c) Plusy  i  minusy  zostaną  przeliczone  przy  wystawieniu  ocen  proponowanych  śródrocznych  i 

rocznych z adnotacją „konwersja plusy/minusy” według następującej skali: 

 3 plusy to ocena bardzo dobra w kategorii AKTYWNOŚĆ, 

 3 minusy to ocena niedostateczna w kategorii AKTYWNOŚĆ, 
4. Nieprzygotowania 
Uczniowie mają prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu półrocza (przy trzech  lub czterech lekcjach 

języka hiszpańskiego  tygodniowo) oraz do  jednego  nieprzygotowania w  ciągu półrocza  (przy dwóch 

lekcjach języka hiszpańskiego tygodniowo). Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji. 

5. Wypowiedzi ustne  
Wypowiedzi ustne oceniane są według następujących kryteriów: 

a) zgodność wypowiedzi z tematem, 
b) płynność i spójność wypowiedzi, 
c) bogactwo językowe, 
d) poprawność fonetyczna, 
e) poprawność gramatyczna. 

 

III. OCENY CZĄSTKOWE I ŚRÓDROCZNE/ROCZNE 
1. Elementy są oceniane według następującej skali procentowej (I i II termin): 

 

Ocena 
skala procentowa 

PRACE PRZEKROJOWE  POZOSTAŁE ELEMENTY 

Celujący  do 100%  do 100% 

bardzo dobry +    do 97% 

bardzo dobry  do 97%  do 94% 

dobry +    do 89% 

Dobry  do 84%  do 84% 

dostateczny +    do 79% 

Dostateczny  do 69%  do 74% 

dopuszczający +    do 64% 

Dopuszczający  od 30% do 49%  od 50% do 59% 

Niedostateczny  mniej niż 30%  mniej niż 50% 

 

2. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych. 

3. Ocena śródroczna/roczna wyliczana jest zgodnie ze średnią ważoną. 
4. Udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej dzielnicowym 

skutkuje w  przypadku: 
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a) zakwalifikowania się do kolejnego etapu – oceną cząstkową celujący z wagą 6, 
b) uzyskania wyróżnienia – oceną cząstkową celujący z wagą 6, 
c) zdobycia tytułu laureata – podwyższeniem oceny końcowej o jeden stopień, 
d) udziału w finale olimpiady – oceną roczną celujący. 
5. Ocena śródroczna/roczna jest wystawiana według schematu: 

 

Ocena  średnia ważona 

Celujący  od 5,30 

bardzo dobry  od 4,60 

Dobry  od 3,60 

Dostateczny  od 2,60 

dopuszczający  od 1,60 

niedostateczny  poniżej 1,60 

IV. WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA, ABY UZYSKAĆ OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA PÓŁROCZE I 
NA KONIEC ROKU 

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej/rocznej jest zaliczenie wymaganej ilości 
sprawdzianów w pierwszym półroczu i w roku szkolnym u każdego nauczyciela: 

 

2‐3 sprawdziany w półroczu  1 sprawdzian może być niezaliczony 

4‐6 sprawdzianów w półroczu  2 sprawdziany mogą być niezaliczone 

7‐10 sprawdzianów w półroczu  3 sprawdziany mogą być niezaliczone 

 

2. W klasach, w których języka hiszpańskiego uczy dwóch nauczycieli, ocena śródroczna i ocena roczna 
jest średnią ważoną ze wszystkich ocen uzyskanych u obydwu nauczycieli. Aby otrzymać pozytywną 
ocenę roczną lub śródroczną uczeń musi uzyskać wynik średniej ważonej minimum 1,60 u każdego 
z nauczycieli. 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej z ocen drugiego 
półrocza na poziomie co najmniej 1,60. 

V. OPIS WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Na ocenę dopuszczającą uczeń spełnia następujące wymagania 

 ma opanowane wiadomości i umiejętności niezbędne do przyswojenia materiału w dalszych 
klasach; 

 posiada umiejętność rozwiązywania prostych zadań gramatycznych  i  leksykalnych z pomocą 
nauczyciela; 

 jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania w sposób krótki, z minimum poprawności 
gramatycznej i leksykalnej; 

 rozumie typowe i proste wypowiedzi. 

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz 

 ma opanowane wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji; 

 posiada umiejętność  rozwiązywania zadań gramatycznych  i  leksykalnych o  średnim  stopniu 
trudności; 

 rozumie reguły gramatyczne i potrafi je stosować z nielicznymi błędami; 

 przynajmniej częściowo rozumie trudniejsze i dłuższe wypowiedzi, natomiast w pełni rozumie 
proste wypowiedzi; 

 umie wypowiadać się ustnie w sposób komunikatywny, zachowując przynajmniej częściową 
leksykalną, gramatyczną i fonetyczną poprawność i płynność; 

 potrafi wypowiedzieć się pisemnie, stosując różne formy wypowiedzi, nie popełniając wielu 
błędów gramatycznych i leksykalnych; 
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Na ocenę dobrą uczeń spełnia wymagania konieczne na ocenę dostateczną oraz 

 rozumie wszystkie polecenia i komentarze wypowiadane przez nauczyciela; 

 posiada umiejętność rozwiązywania zadań gramatycznych  i  leksykalnych o wyższym stopniu 
trudności; 

 rozumie reguły gramatyczne i potrafi je stosować z bardzo nielicznymi błędami; 

 stosuje słownictwo i wyrażenia leksykalne jedynie ze sporadycznie pojawiającymi się błędami; 

 posiada umiejętność formułowania spontanicznej wypowiedzi, która nie zawiera poważnych 
błędów gramatycznych i leksykalnych, stosując dość szeroki zasób słownictwa; 

 wypowiada się ustnie z prawie pełną poprawnością fonetyczną; 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia wymagania konieczne na ocenę dobrą oraz 

 ma bardzo dobrze opanowane wiadomości i umiejętności określone w programie, niezbędne 
w dalszej edukacji; 

 rozumie w bardzo wysokim stopniu język mówiony – pytania, polecenia, komentarze 
nauczyciela czy treści z materiałów audiowizualnych; 

 posiada umiejętność rozwiązywania zadań gramatycznych  i  leksykalnych o wysokim stopniu 
trudności; 

 prawidłowo stosuje wymagania formalne podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

 rozumie reguły gramatyczne, stosując je prawie bezbłędnie; 

 umie stosować słownictwo i wyrażenia leksykalne bez znaczących błędów; 

 posiada umiejętność formułowania spontanicznej wypowiedzi, która prawie nie zawiera 
błędów gramatycznych i leksykalnych, stosując  szeroki zasób słownictwa; 

 potrafi reagować i podejmować rozmowę w różnych sytuacjach życiowych; 

VI. TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ROCZNEJ 

1. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń może zwrócić się do 
nauczyciela zgodnie z warunkami i w trybie opisanym w Statucie Szkoły. 

 


