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Przedmiotowy System Oceniania 

Język hiszpański 

 klasy VII - VIII 

Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie 

Dr Karolina Ćwik 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka hiszpańskiego został opracowany na podstawie 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Każdy uczeń 

jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodzica. 

 

1. Na każą lekcję należy przynosić zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik i odpowiednie przybory. W 

przypadku nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie oraz wykonać 

pracę domową. 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia kontrolowane są poprzez prace klasowe (sprawdziany), 

kartkówki i inne formy (referaty, projekty,  aktywność, prace domowe, pracę na lekcji itp.) 

 

Oceny z prac pisemnych:  

0-29% -ocena niedostateczna (1) 

       30-49% - ocena dopuszczająca (2) 

       50-74% - ocena dostateczna (3) 

       75-89% - ocena dobra (4) 

       90-99% - ocena bardzo dobra (5) 

      100% - ocena celująca (6) 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu  

w przeciągu dwóch tygodni od omówienia sprawdzianu po wcześniejszym ustaleniu terminu 

poprawy z nauczycielem. 

 

1. Uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy lub kontaktujący się z innymi uczniami 

podczas prac pisemnych otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

2. Sprawdziany obejmują większą część materiału (np.: 1, 2 rozdziały). Zapowiadane są one z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń 
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zgłasza się do nauczyciela w celu uzgodnienia terminu poprawy (do dwóch tygodni od terminu 

oddania pracy). Sprawdziany można poprawiać tylko raz. W przypadku nieobecności ucznia 

podczas sprawdzianu uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w możliwie jak najszybszym, 

uzgodnionym z nauczycielem, terminie. Nauczyciel decyduje o formie tego zaliczenia – może 

odpytać ucznia ustnie lub przeprowadzić sprawdzian pisemny. 

3. Kartkówki są zapowiadane i mogą zawierać materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki 

niezapowiadane mogą zawierać materiał z ostatniej lekcji. Kartkówki oceniane są zgodnie ze skalą 

ocen 1-6. 

4. Aktywność na lekcji jest oceniania plusami. Za sześć plusów uczeń otrzymuje ocenę 

celującą, za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej, zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń) 3 razy w semestrze. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia 

nieprzygotowania, jeśli wrócił po dłuższej niż pięć dni usprawiedliwionej nieobecności i jest to jego 

pierwszy dzień w szkole. 

6. Za udział w konkursach uczeń otrzymuje ocenę, lub ilość plusów zdefiniowaną przez 

nauczyciela. 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE 

 

Gramatyka i słownictwo 

Ocena niedostateczna 

• Uczeń nie zrealizował wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca 

• uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych 

• potrafi budować zdania, ale przeważnie są one niespójne 

• dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

• niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

Ocena dostateczna 

• uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi 

• potrafi budować zdania niekiedy spójne 

• zazwyczaj stosuje zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

Ocena dobra 
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• uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

• potrafi budować zdania większości przypadków spójne 

• zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

• używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

 Ocena bardzo dobra 

• uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi 

• potrafi budować spójne zdania 

• stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

• używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

 

Mówienie 

 

Ocena niedostateczna 

• Uczeń nie zrealizował wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca 

• uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

• potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 

• posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów  

•  dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

• rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

• można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

 Ocena dostateczna 

• uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

• potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem 

• posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów  

• dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

•  potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

• czasami można go zrozumieć 

Ocena dobra 

• uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

• potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

• posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy 

• dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

• potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

• można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 
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 Ocena bardzo dobra 

• uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

• potrafi mówić spójnie bez wahań 

• posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów 

• dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

• potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

• potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

• można go z łatwością zrozumieć 

 

Pisanie 

 

Ocena niedostateczna 

• Uczeń nie zrealizował wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca 

• uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo 

• tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji 

• w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 

• może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

• używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Ocena dostateczna 

• uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo 

• potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny 

• w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów 

• może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

• używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

 Ocena dobra 

• uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo 

• zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca 

• używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

Ocena bardzo dobra 

• uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo 

• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 
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• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

• pisze teksty odpowiedniej długości 

• używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

Ocena celująca 

Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy 

wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem hiszpańskim, wykonuje dodatkowe zadania. 

 

 

OCENA ROCZNA I ŚRÓDROCZNA 

 

Podstawę oceny śródrocznej oraz końcowej stanowią oceny cząstkowe. Dodatkowo na ocenę 

śródroczną oraz końcową wpływ mają: aktywność na zajęciach, wkład pracy samodzielnej, 

systematyczność uczenia się. 

 

 

CELUJĄCY (6) 

• uczeń spełnił wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• biegle czyta i pisze 

• wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji  

• interesuje się kulturą, historią, wydarzeniami w krajach hiszpańskojęzycznych 

• bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga sukcesy. 

 

 

BARDZO DOBRY (5) 

• uczeń ma gruntownie opanowany materiał 

• swobodnie posługuje się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia i 

fonetyka) w danym zakresie tematycznym 

• zupełnie rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz bezbłędnie wyszukuje szczegółowe informacje 

w tekście 

• rozumie wypowiedzi ze słuchu, reaguje na polecenia oraz rozumie intencje rozmówców 

•  swobodnie tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne oraz pisemne 

• rozpoznaje sytuacje codziennej komunikacji i właściwe reaguje 

• samodzielnie pracuje nad językiem np. korzystając ze słownika 
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• efektywnie współdziała w grupie w lekcyjnych  

• umiejętnie wykorzystuje źródła informacji w języku obcym 

• jest aktywny na lekcji 

• na bieżąco i starannie prowadzi zeszyt i zeszyt ćwiczeń 

• odrabia zadania domowe  

 

 

 DOBRY (4) 

• uczeń dość poprawnie posługuje się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, 

ortografia i fonetyka) w danym zakresie tematycznym 

• rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje szczegółowe informacje w tekście 

• rozumie sens wypowiedzi ze słuchu, reaguje na polecenia oraz rozumie intencje rozmówców 

• potrafi budować wypowiedzi ustne i pisemne z niewielką pomocą nauczyciela 

• nie popełnia zbyt częstych błędów podczas czytania i pisania 

• aktywnie uczestniczy w lekcji i jest na ogół przygotowany do lekcji 

• zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia nie budzą zastrzeżeń. 

 

 DOSTATECZNY (3) 

• uczeń posługuje się zasobem środków językowych (słownictwo, gramatyka, ortografia i fonetyka) 

w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym 

•  rozumie krótką wypowiedź pisemną oraz wyszukuje ogólne informacje w tekście 

• rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, reaguje na podstawowe polecenia oraz rozumie 

intencje rozmówców 

• czasami popełnia błędy podczas czytania i pisania 

• samodzielnie pracuje nad językiem np. korzystając ze słownika 

• nie pracuje systematycznie 

• prowadzenie zeszytu ćwiczeń i przedmiotowego czasami budzą zastrzeżenia. 

 

DOPUSZCZAJĄCY (2) 

• uczeń ma w stopniu minimalnym opanowany obowiązujący materiał 

• ma trudności ze zrozumieniem krótkiej wypowiedź pisemnej oraz wyszukaniem informacji w 

tekście 

• w nieznacznym stopniu rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, sporadycznie reaguje na 

podstawowe polecenia oraz rozumie intencje rozmówców 

• nie potrafi pracować samodzielnie nad językiem 
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• ma spore trudności z czytaniem i pisaniem 

• na zajęciach jest raczej bierny 

• sporadycznie odrabia pracę domową, a zeszyt budzi wiele zastrzeżeń. 

 

NIEDOSTATECZNY (1) 

• uczeń nie potrafi posługiwać się zasobem środków językowych( słownictwo, gramatyka, ortografia 

i fonetyka) w danym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym 

• ma spore trudności w zrozumieniu krótkich wypowiedzi pisemnych oraz wyszukiwaniu informacji 

• nie rozumie sens krótkich wypowiedzi ze słuchu, sporadycznie reaguje na polecenia 

• nie zalicza prac pisemnych 

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub czyni to bardzo niedbale 

• nie korzysta z możliwości poprawy oceny 

• nie korzysta z pomocy nauczyciela i koleżeńskiej, nie odrabia prac domowych 

 

 

OCENIANIE W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA  

 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

• prace wysłane drogą elektroniczną (e-mail, dziennik elektroniczny Librus, MS Teams 365)  

• poprzez prace zlecone przez nauczyciela: prace pisemne, zadania w zakresie ćwiczeń 

gramatycznych leksykalnych, praca z tekstem, uzupełnianie zeszytu ćwiczeń 

• odpowiedzi ustne (przy włączonej kamerze) 

• dodatkowe prace i projekty 

• aktywność w czasie lekcji 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 

Uczniowie z zespołem Aspergera: 

•  unikanie podczas prowadzenie zajęć ironii, przenośni, idiomów 

•  sprawdzanie wiedzy ucznia w formie odpowiedzi ustnych 

•  możliwość poprawy prac pisemnych w formie ustnej 

•  ograniczenia głośnego czytania 

•  liberalizacja oceniania. 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia): 

• wydłużenie czasu pracy 

• umożliwienie pracy ze słownikiem języka obcego 

•  równoczesne zachęcania do pracy samodzielnej 

•  dodatkowe pytania naprowadzające przy czytaniu ze zrozumieniem 

•  czytanie tekstów małymi partiami 

•  ograniczanie czytania na forum klasy 

•  nie ocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i zachęcanie 

ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą 

•  uwzględnianie rozbieżności między wymowa a pismem 

•  możliwość pisania na komputerze lub literami drukowanymi (dotyczy dysgrafii) 

•  nieocenianie prac pod kątem estetyki i czytelności pisma 

•  ocenianie na podstawie ustnych odpowiedzi 

 indywidualne traktowanie dziecka leworęcznego i motywowanie do kształtnego pisma oraz 

właściwe usadzenie w ławce 

• podanie zestawu wyrazów przewidzianych w planowanym dyktandzie 

• liberalizacja oceniania 

•  posadzenie ucznia blisko nauczyciela, aby móc obserwować go i pomóc mu 

•  zwracanie uwagi na poprawność, ale nie ocenianie tego aspektu 
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•  stosowanie dodatkowych ćwiczeń, domino, gry, etc. 

•  wydłużony czas na przygotowanie i powtórzenie materiału. 

 

Uczniowie  z niedosłuchem: 

• aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań  

• podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, mimiką 

twarzy 

• użycie odpowiedniej intonacji (zwłaszcza w pytaniach) 

• wzbogacanie słownictwa niezbędnego do komunikacji 

• omówienie z uczniem istotnych pojęć i nowego słownictwa przy wykorzystaniu dotychczasowego 

zasobu słownictwa i doświadczeń życiowych 

• ocena aktywności i wkładu pracy, a także stosunku do obowiązków szkolnych 

• wydłużenie czasu pracy 

• uwzględnienie samodzielnego wysiłku i wkładu pracy 

•  w przypadku dużej ilości błędów różnego typu zastosowanie oceny opisowej, -  udzielenie 

wskazówek uczniowi co do poprawy prac 

• umożliwienie pracy ze słownikiem 

• zachęcanie do pracy samodzielnej 

• dodatkowe pytania naprowadzające przy rozumieniu tekstu czytanego 

• ograniczanie głośnego czytania 

• liberalne ocenianie płynności, poprawności wymowy, poprawności gramatycznej i stylistycznej. 

 

Uczniowie z ADHD : 

•  wydawanie krótkich poleceń i tłumaczenie ćwiczeń 

•  dostosowanie tempa pracy do potrzeb ucznia oraz zindywidualizowanie trudności zadań 

•  częste motywowanie i chwalenie 

•  kontrola zapisu pracy domowej; 

•  kontrola zapisu terminu  i zakresu sprawdzianu 

•  sprawdzanie wiedzy etapami 

•  skrócenie materiału  na lekcji (jeśli uczeń nie jest w stanie szybko pracować). 

 

 


