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Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie:  

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 Programu nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum. 

 Podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytni.  

 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

 Statutu szkoły.  

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

1. Aktywność: 

 samodzielne zgłaszanie się do wypowiedzi ustnej na zadany przez nauczyciela temat; 

 wykonywanie i prezentowanie ćwiczeń na lekcjach; 

 zaangażowanie w pracę na lekcji, otrzymanie „+” (trzy znaki „+” stanowi ocenę bardzo dobrą); 

 za szczególną aktywność możliwe jest otrzymanie oceny. 

 

2. Prace domowe:  

 wypowiedzi ustne z wcześniej przygotowanego w domu materiału oceniane są według płynności wypowiedzi, 

doboru słownictwa oraz poprawności użytych struktur gramatycznych; 

 prace domowe zadawane na bieżącą wszystkim uczniom i oceniane są wyrywkowo lub w całości; 

 wypracowania zadane z tygodniowym wyprzedzeniem i przygotowywane na oddzielnych kartkach zbierane są 

każdorazowo od każdego ucznia. 

 

3. Nieprzygotowania: 

 możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (np. brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej) trzy razy w 

ciągu semestru, na początku lekcji, przed sprawdzeniem pracy domowej;  

 po wykorzystaniu tych trzech możliwości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każdy następny brak 

przygotowania się do lekcji;  

 nie zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną. 

 

4. Odpowiedzi pisemne: 

 kartkówka: zapowiedziana lub niezapowiedziana, obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, nie podlega 

poprawie;  

 sprawdzian: zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika elektronicznego obejmuje 

większą partię materiału, jest poprzedzony powtórzeniem; 

 praca klasowa: obejmuje treści całego działu, z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika 



elektronicznego, poprzedzona powtórzeniem;  

 test: obejmuje materiał nauczania z kilku działów, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem i 

wpisem do dziennika elektronicznego,  poprzedzony powtórzeniem. 

 

Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną lub dostateczną, 

może ją napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły w wyznaczonym przez nauczyciela czasie tak, aby nie 

zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych opuścił sprawdzian, 

pracę klasową lub test, otrzymuje  "-", który ma obowiązek poprawić. Uczeń, który z nieusprawiedliwionych przyczyn 

opuścił sprawdzian, pracę klasową test, otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy 

(plagiat, odpisywanie) podczas pisania kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej lub testu otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną lub dostateczną z pracy 

pisemnej w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; do poprawki oceny podchodzi tylko jeden raz. 

 

5. Progi procentowe ocen z prac pisemnych: 

 100% - stopień celujący (6) 

 90% do 99% - stopień bardzo dobry (5) 

 75% do 89% - stopień dobry (4) 

 55% do 74% - stopień dostateczny (3) 

 35% do 54% - stopień dopuszczający (2) 

 0% do 34% - stopień niedostateczny (1) 

 

6. Kryteria wymagań na poszczególne oceny. 

Ocena celująca: 

 bezbłędne rozumienie tekstu pisanego i mówionego (na odpowiednim dla ucznia poziomie); 

 poprawność językowa (intonacja, wymowa, struktury gramatyczne); 

 swoboda i lekkość wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym (duży zasób słownictwa); 

 udział w konkursach językowych; 

 używanie różnorodnych form i struktur gramatycznych. 

Ocena bardzo dobra: 

 uczeń rozumie tekst; 

 odpowiada na pytanie związane z nim; 

 potrafi wypowiedzieć się na zadany temat; 

 mówi poprawnie fonetycznie; 

 sam tworzy wypowiedź, intuicyjnie dobierając materiał gramatyczny i leksykalny; 

 bardzo aktywny na lekcji; 

 wypowiedzi pisemne bezbłędne. 

Ocena dobra:  

 rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi; 

 odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu; 

 wymowa i intonacja nie zakłóca informacji, którą przekazuje; 

 zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu; 



 potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi: tekst, dialog, itp. 

 

Ocena dostateczna:  

 niedokładne rozumienie prostego tekstu; 

 słownictwo proste, mało urozmaicone, brak inwencji; 

 błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia; 

 częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne; 

 błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi. 

Ocena dopuszczająca:  

 minimalne zrozumienie sensu prostych zwrotów; 

 błędne formułowanie wypowiedzi; 

 błędy fonetyczne wykluczający zrozumienie tekstu; 

 mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć, pracuje aby 

udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek. 

Ocena niedostateczna:  

 braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka); 

 błędy uniemożliwiające zrozumienie; 

 niechęć do jakiejkolwiek pracy; 

 nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, wierszy, itp.; 

 brak aktywności na lekcji. 

 

7. Oceny dodatkowe: 

 za wykonanie dodatkowych prac domowych dla osób chętnych; 

 za udział w konkursach przedmiotowych. 

 

8. Prezentacja: 

 realizowana indywidualnie lub w grupach max. 3-osobowych w czasie jednej z lekcji w terminie ustalonym 

przez nauczyciela, raz w semestrze;  

 wybór jednego z tematów zaproponowanych przez nauczyciela;  

 indywidualna ocena każdego z uczniów wg następujących kryteriów: dobór treści, poprawność leksykalno – 

gramatyczna, płynność wypowiedzi, strona graficzna. 

 

9. Zasady oceniania uczniów przebadanych w Poradni i ze stwierdzonymi dysfunkcjami: 

 położenie większego nacisku na wypowiedzi ustne ucznia (przy ustalaniu oceny są one rozpatrywane w 

pierwszej kolejności); 

 obniżenie poziomu wymagań dotyczących estetyki prac pisemnych zgodnie z zaleceniami poradni; 

 danie uczniowi więcej czasu podczas pracy z tekstem, sprawdzianów oraz innych prac pisemnych; 


