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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie 

 

nauczyciel prowadzący:  Lázaro Luis Delgado Conde 
 

Przedmiotowe  Zasady Oceniania (PZO) z języka hiszpańskiego mają na celu wspieranie rozwoju 

intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych                       

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2. Statut Szkoły: Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

3. Podstawa Programowa.  

 

Nauczanie języka hiszpańskiego odbywa się według programu:  

 

 zakres podstawowy: wyd. DRACO – Descubre A1.1–B1: 766/1/2015, 766/2/2016, 

766/3/2018. (klasy po gimnazjum) 

 zakres podstawowy: wyd. DRACO – Descubre 1: 996/1/2019 (klasy po szkole 

podstawowej) 

 zakres rozszerzony: wyd. SGEL - Nuevo Español en Marcha 2,  Español en Marcha 3: 

249/3/2012. 
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Pomiar osiągnięć ucznia: 

 

Pomiar osiągnięć ucznia ma spełniać funkcję klasyfikującą i diagnostyczną. Odbywać się będzie na 

bieżąco, aby dostarczyć informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w ciągu semestru, 

oraz okresowo, aby opisać rozwój ucznia, jego aktywności i osiągnięcia pod koniec semestru, roku 

szkolnego lub etapu. 

 

Ogólne zasady współpracy: 

 

 Uczniowie zostają poinformowani o Przedmiotowych Zasadach Oceniania na początku roku 

szkolnego. 

 Testy sprawdzające (sprawdziany) są zapowiedziane na co najmniej tydzień przed planowanym 

terminem. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. 

 Nauczyciel poprawia prace pisemne terminach: kartkówki – 7 dni, sprawdziany i wypracowania 14    

dni (nie wliczając ferii i wypadków losowych). 

 Każdy uczeń ma prawo (jeden raz) do poprawy ocen niedostatecznych i dopuszczających                      

w terminie 2 tygodni od dnia oddania przez nauczyciela poprawionej pracy pisemnej. Przywilej ten nie 

przysługuje uczniowi, który nie usprawiedliwił nieobecności na sprawdzianie lub oszukiwał. Ocena               

z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i traktowana łącznie. 

 Nieusprawiedliwiona obecność na sprawdzianie równoznaczna jest z uzyskaniem oceny   

niedostatecznej. 

 Każdy uczeń ma prawo do niezaliczenia tylko jednego zadania pisemnego lub ustnego, z którego 

ocena w dzienniku elektronicznym jest zapisana innym kolorem niż czarny. W przeciwnym wypadku 

uczeń może być zagrożony oceną niedostateczną z przedmiotu. 

 Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia (zawsze na początku lekcji) dwóch nieprzygotowań                     

w semestrze. 

 Ocenie na zajęciach podlegają cztery sprawności: mówienie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie 

ze zrozumieniem, pisanie krótkich i dłuższych form użytkowych. 

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcoworocznej brane pod uwagę są przede wszystkim 

oceny z prac kontrolnych (sprawdziany, kartkówki, testy) i odpowiedzi ustnych. Oceny za aktywność         

i inne formy pracy mogą wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie oceny.  

 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę 

programową. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Posiada 
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dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji. Bierze udział w konkursach i osiąga 

sukcesy. 

 

Skala oceniania  

 

W przypadku sprawdzianów (prac klasowych, testów sprawdzających), krótkich form pisemnych 

(kartkówek) oraz tekstu czytanego obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania: 

 

Z zadaniem na ocenę celującą 

(sprawdziany) 

Ocena Bez zadania na ocenę celującą 

(kartkówki) – max. ocena bdb 

od 96%-100%               (6) celujący  

od 91%-92% / 93%-94% / 95% (-5/5/5+) bardzo dobry od 94%-95% / 96%-100%  

 

od 75%-80% / 81%-85% / 86%-

90% 

(-4/4/4+) Dobry od 80%-82%  / 83%-88% / 89%-

93% 

od 56%-60% / 61%-69% / 70%-

74%  

(-3/3/3+) Dostateczny od 60%-65% / 66%-75% / 76%-

79% 

od 40%-44% / 45%-49% / 50%-

55% 

(-2/2/2+) Dopuszczający od 50%-52% / 53%-55% / 56%-

59% 

0% - 39% ( 1 ) Niedostateczny 0% - 49% 

  

UWAGA!  

Uczeń dyslektyczny będzie oceniany w sposób indywidualny. Nauczyciel ma prawo do dodatkowego 

ustnego odpytania ucznia. 

 

 

Formy aktywności uczniów i ich waga: 

 waga 5 – sprawdziany, wypowiedzi pisemne, praca własna 

 waga 3 – wypowiedzi ustne, kartkówki 

 waga 3 – aktywność  

 waga 5 – ocena z pierwszego półrocza – wpisywane w drugim półroczu 
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Formy oceniania postępów uczniów 

 

 Sprawdziany (prace klasowe) obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny               

z działów tematycznych są zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie są informowani o rodzaju i zakresie sprawdzanych 

umiejętności.  

 Krótkie formy pisemne (kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych, 

których celem jest głównie sprawdzenie opanowania materiału leksykalnego. 

 Testy obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny oraz sprawdzające trzy 

umiejętności uczniów (słuchanie, czytanie, pisanie) z danego działu tematycznego lub z kilku 

takich działów (np. test ewaluacyjny sprawdzający wiedzę i zakres umiejętności ucznia na koniec 

semestru). 

 Odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych mają formę krótkich 

dialogów sytuacyjnych pomiędzy uczniem, a nauczycielem lub dłuższej wypowiedzi ustnej ucznia. 

Celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzenie stopnia opanowania materiału leksykalnego lub 

poziomu umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: udzielania 

odpowiedzi, stawiania pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania). 

 Prace pisemne (krótkie i dłuższe formy wypowiedzi), projekty. 

 Testy sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu oraz tekstu czytanego przeprowadzane 

głównie w klasach trzecich dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego z języka 

hiszpańskiego. 

 Aktywność - za zaangażowanie w realizację zadań uczeń może otrzymać plus, a za brak minus. Za 

każde cztery zdobyte plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą; za cztery minusy ocenę 

niedostateczną. 

 Uczestniczenie w konkursach, przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych związanych  

z językiem   hiszpańskim, e-Twinning etc. 

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe 

 

Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą cztery 

sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, pisanie. 
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Stopień 
w skali 

1-6 
Opis słowny Wyrażenia opisujące 

Wymagania w ramach czterech umiejętności 

słuchanie czytanie mówienie pisanie 

6 celujący 

wybitny, wyjątkowo staranny, systematyczny, 
pilny, uczynny, pomocny, wrażliwy, o wysokiej 
kulturze osobistej, otwarty, tolerancyjny, 
wyrozumiały, bezkonfliktowy, nie stwarza 
problemów wychowawczych, umiejący 
rozwiązywać problemy, wykazujący się 
szczególnie wysoką aktywnością i 
kreatywnością na forum klasy, odpowiedzialny, 
podejmuje liczne inicjatywy, charakteryzuje się 
wysoką autonomią w uczeniu się, ma 
szczególne zdolności językowe itp. 

biegle posługuje się językiem we wszystkich jego aspektach, uczestniczy  
z sukcesami  w pozaszkolnych formach aktywności edukacyjno-kulturalnej, konkursach i 
olimpiadach, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza obowiązujący materiał nauczania, 
w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów, bardzo sprawnie/płynnie 
wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce 
uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i kluczowe 
informacje  
w tekstach 
słuchanych  
i rozmowach na 
poziomie 
rozszerzonym, 
wydobyć 
potrzebne 
informacje, 
uczucia i reakcje 
oraz przekształcić 
je w formę 
pisemną,  
zrozumieć 
skomplikowane 
polecenia 
nauczyciela 

uczeń potrafi: 
czytać płynnie 
teksty nie 
preparowane  
z odpowiednią 
wymową  
i intonacją, 
zrozumieć sens 
czytanych 
tekstów oraz 
dyskutować na 
tematy zawarte  
w tekście 

uczeń potrafi: 
mówić spójnie  
i płynnie 
używając poprawnej 
intonacji  
i wymowy do 
wyrażenia 
złożonych 
struktur na 
poziomie 
rozszerzonym, 
posługiwać się 
poprawnym 
językiem, 
popełniając niewiele 
błędów, 
wyrażać myśli  
i idee  
w sposób naturalny 
omawiając tematy 
codzienne  
i abstrakcyjne, 
uzasadniać  
i bronić swoich 
opinii 

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając języka 
na poziomie 
rozszerzonym, 
spójnie i logicznie 
organizować 
tekst, 
używać 
poprawnej 
pisowni, 
interpunkcji  
i stylistyki 
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5 bardzo dobry 

bardzo dobrze opanował materiał nauczania, 
bardzo rzadko popełnia błędy  
w zakresie przerobionego materiału nauczania, z 
powodzeniem wykorzystuje nabyte kompetencje 
komunikacyjne  
w praktyce, staranny, systematyczny, pilny, 
uczynny, pomocny, wrażliwy, aktywny, 
najczęściej samodzielny, kreatywny, niekiedy 
jest inicjatorem działań, czasami uczestniczy w 
pozaszkolnych formach aktywności, w grupie 
często dominuje, odpowiedzialny, 
bezkonfliktowy, nie stwarza problemów 
wychowawczych, otwarty i tolerancyjny, 
podejmuje próby rozwiązywania problemów itp. 

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i kluczowe 
informacje  
w tekstach 
słuchanych  
i rozmowach na 
poziomie 
podstawowym, 
zrozumieć 
polecenia 
nauczyciela, bardzo 
dobrze określa sens 
rozmowy, 
wyodrębnia  zadane 
informacje,  śledzi 
fabułę komunikatu  
i  udziela 
odpowiedzi na  
pytania nauczyciela  

uczeń potrafi: 
czytać płynnie 
teksty 
preparowane  
z odpowiednią 
wymową  
i intonacją, 
zrozumieć sens 
czytanych 
tekstów oraz 
wypowiadać się 
na tematy zawarte w 
tekście, rozpoznaje  
i rozróżnia jednostki 
leksykalne  
i gramatyczne, 
nieznane wyrazy 
tłumaczy na 
podstawie 
kontekstu,  
wyszukuje 
informacje 
szczegółowe  

uczeń potrafi: 
mówić spójnie  
i płynnie 
używając poprawnej 
intonacji  
i wymowy do 
wyrażenia struktur 
gramatyczno -
leksykalnych 
na poziomie 
podstawowym, 
posługiwać się 
poprawnym 
językiem, 
popełniając niewiele 
błędów, 
wyrażać myśli  
i idee w sposób 
naturalny 
omawiając tematy 
codzienne  
i abstrakcyjne, 
uzasadniać swoje 
opinie, akcentuje  
i intonuje 
poprawnie, tempo 
wypowiedzi jest 
zbliżone do 
naturalnego 
 

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając języka 
na poziomie 
podstawowym, 
spójnie i logicznie 
organizować 
tekst, używać 
poprawnej 
pisowni, tekst  
jest logiczny  
i spójny,  
a  sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
rozumienia tekstu 

4 dobry 

w stopniu dobrym opanował materiał nauczania, 
zdarza mu się popełniać błędy w zakresie 
zrealizowanego materiału nauczania, stara się 
wykorzystywać nabyte kompetencje 
komunikacyjne w praktyce, choć nie zawsze mu 
się to udaje, dość staranny, systematyczny, 

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i większość 
kluczowych 
informacji  
w tekstach 

uczeń potrafi: 
czytać dość 
płynnie teksty 
preparowane 
z odpowiednią 
wymową, 

uczeń potrafi: 
mówić spójnie, 
posługiwać się dość 
poprawnym 
językiem, 
popełniając 

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając języka 
na poziomie 
podstawowym, 
dość spójnie  
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pilny, czasami uczynny, wykazuje się 
aktywnością, jednak rzadziej z własnej 
inicjatywy, w miarę samodzielny, choć 
wymagający kontroli,  
w zakresie samodzielnego uczenia się stosuje 
jedynie podstawowe strategie, raczej 
współodpowiedzialny niż odpowiedzialny, nie 
stwarza większych problemów 
wychowawczych, zazwyczaj otwarty  
i tolerancyjny itp. 

słuchanych  
i rozmowach na 
poziomie 
podstawowym, 
wydobyć część 
potrzebnych 
informacji, 
zrozumieć proste 
polecenia 
nauczyciela, jest  
w stanie określić  
ogólny sens  
wypowiedzi,  
wyodrębnia 
kluczowe  
wypowiedzi,  
rozpoznaje poznane  
słownictwo  
 

zrozumieć sens 
czytanych 
tekstów oraz 
wypowiadać się 
na ten temat 
 
 

zauważalne błędy, 
wyrażać myśli  
i idee omawiając 
tematy codzienne  
i niektóre 
abstrakcyjne, 
uzasadniać swoje 
opinie, popełnia 
drobne błędy  
w intonacji  
i akcencie nie 
powodujące 
zakłóceń  
w komunikacie,  
w znanych 
sytuacjach reaguje  
w poprawny sposób 

i logicznie 
organizować 
tekst, używać dość 
poprawnej 
pisowni, tworzy 
samodzielne 
wypowiedzi  
w sposób logiczny i 
spójny, 
wykorzystuje 
poznane słownictwo  
i gramatykę, jednak 
robi pewne błędy, 
styl zgodny z formą 

3 dostateczny 

materiał nauczania opanował w stopniu 
dostatecznym, często popełnia błędy  
w zakresie zrealizowanego materiału nauczania, 
raczej unika komunikacji  
w języku hiszpańskim, ogranicza się do 
udzielania się na lekcji w ramach poleceń  
i instrukcji nauczyciela, często niestaranny, 
mało systematyczny, raczej bierny, mało 
samodzielny i wymagający pomocy ze strony 
innych, wymagający częstej kontroli, 
zauważalne braki w zakresie samodzielnego 
uczenia się, niezbyt chętny do współpracy, 
niewykazujący inicjatywy, zdarza się, że 
stwarza problemy wychowawcze itp. 

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i niektóre 
informacje  
w tekstach 
słuchanych  
i rozmowach na 
poziomie 
podstawowym  
(w przypadku  
2 - 3  krotnego 
wysłuchania  
tekstu), 
zrozumieć proste 
polecenia 
nauczyciela 
 

uczeń potrafi: 
czytać teksty 
preparowane, 
popełniając dużo 
błędów, zrozumieć 
ogólny 
sens czytanych 
tekstów oraz 
częściowo 
wypowiadać się 
na ten temat, 
rozumie sens tekstu, 
rozgranicza 
informację główną 
od drugorzędnych 

uczeń potrafi: 
posługiwać się 
częściowo 
poprawnym 
językiem, 
popełniając dużo 
błędów, ale jest 
komunikatywny, 
wyrażać myśli 
omawiając tematy 
codzienne  
i niekiedy 
abstrakcyjne, 
poprawnie buduje 
komunikaty stosując 
poznane zwroty i 
stara się budować 

uczeń potrafi: 
pisać proste 
teksty użytkowe 
używając języka 
na poziomie 
podstawowym, dość 
spójnie 
organizować 
tekst, samodzielna 
wypowiedź ma 
pewne braki, 
pojawiają się błędy 
stylistyczne i 
logiczne ale 
komunikat jest 
zrozumiały  
i stosowny do formy 
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 własne w ramach 
relacjonowania  
i udzielania 
informacji 
 

 
 

2 dopuszczający 

w bardzo niewielkim stopniu opanował materiał 
nauczania, najczęściej popełnia błędy w zakresie 
zrealizowanego materiału nauczania, unika 
komunikacji w języku hiszpańskim, niestaranny, 
niechętny, wykazuje się zupełnym brakiem 
systematyczności, bierny, w pracy na lekcji 
uzależniony od pomocy innych, wymagający 
częstej kontroli, nie potrafi uczyć się 
samodzielnie, często stwarza problemy 
wychowawcze itp. 

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens w tekstach 
słuchanych  
i rozmowach na 
poziomie 
podstawowym, 
wydobyć niektóre 
informacje, 
zrozumieć proste 
polecenia 
nauczyciela  

uczeń potrafi: 
czytać teksty 
preparowane, 
popełniając dużo 
błędów, zrozumieć 
niektóre zdania 
czytanych tekstów, 
w niewielkim 
stopniu wykorzystać 
informacje 
zawarte w tekście, 
rozumie tekst 
linearnie, wymaga 
pomocy przy 
wyjaśnianiu nowych 
słów oraz przy 
wyszukiwaniu 
informacji 

uczeń potrafi: 
posługiwać się  
językiem 
niepoprawnym, 
popełniając dużo 
błędów, wyrażać 
niektóre myśli, 
omawiać tematy 
codzienne, 
posługując 
się bardzo 
ograniczonym 
słownictwem, 
bywa 
niekomunikatywny, 
odtwarza wyuczone 
zwroty 
komunikacyjne, 
tempo wypowiedzi 
jest wolne, buduje 
proste zdania,  
a w wypowiedzi 
pojawiają się błędy 
intonacyjne  
i w akcencie 
 

uczeń potrafi: 
pisać proste 
teksty użytkowe, 
używając  
w większości 
niepoprawnego 
języka na 
poziomie 
podstawowym, 
używać 
nieprawidłowej 
pisowni, odtwarza 
formę komunikatu, 
a jej styl nie zawsze 
jest zgodny  
z formą 
 
 

1 niedostateczny 

nie opanował materiału nauczania, unika 
komunikacji w języku hiszpańskim, niechlujny, 
niechętny a nawet wrogo nastawiony, unikający 
jakiejkolwiek aktywności, całkowicie bierny, w 
pracy na lekcji uzależniony od pomocy innych, 

uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
nie posługuje się językiem hiszpańskim w żadnym z jego aspektów 
nie wykazuje żadnej chęci zmiany i zaangażowania w naukę 
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wymagający stałej kontroli, nie potrafi uczyć się 
samodzielnie, nie chce uczyć się  
w grupie, nie wnosi nic wartościowego do 
wspólnej pracy, dezorganizuje i zaburza 
porządek w klasie, zazwyczaj stwarza duże 
problemy wychowawcze itp. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIE I ORZECZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH:  

 

Uczniowie posiadający opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazujące na dysfunkcję, mają prawo do dostosowania 

wymagań polegającym na przestrzeganiu indywidualnych zaleceń poradni, ale zgodnie z kryteriami oceniania Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

 


