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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

 

nauczyciel prowadzący:  Lucyna Hałoń 

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie 

 

 

 

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

intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 22 lutego 2019r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Statut Szkoły: Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

 

 

Nauczanie języka hiszpańskiego odbywa się według programu:  

 

Klasy po gimnazjum: 

✓ wyd. DRACO – Descubre A1.1–B1: 766/1/2015, 766/2/2016, 766/3/2018.  

 

Klasy po szkole podstawowej: 

✓ wyd. DRACO – Descubre 1: 996/1/2019  

✓ wyd. DRACO – Descubre 2: 996/2/2019 

 

 

Pomiar osiągnięć ucznia: 



2 
 

 

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 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 

dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji. Bierze czynny udział w konkursach, 
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projektach 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 4 – sprawdziany, wypowiedzi pisemne, praca własna 

 waga 3 – wypowiedzi ustne, kartkówki 

 waga 1 – aktywność na lekcji 

 waga 5 – ocena z pierwszego półrocza – wpisywana na początku drugiego półrocza 

Formy oceniania postępów uczniów: 
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• 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. 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

obowiązujące w czasie nauczania zdalnego 
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Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym obowiązują w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem 

Zasad Oceniania jest umożliwienie realizacji podstawy programowej oraz monitorowanie postępów 

edukacyjnych uczniów podczas nauki na odległość. 

 

Pomiar osiągnieć ucznia, ogólne zasady współpracy, skala oceniania, formy oceniania postępów 

uczniów oraz kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe 

są takie same jak w przypadku nauczania stacjonarnego.  

 

Monitorowanie oraz ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika 

elektronicznego oraz platformy Teams na Microsoft Office 365. 

 

Formy aktywności uczniów i ich waga: 

 waga 1 – sprawdziany quiz, kartkówki quiz, praca własna (zadanie domowe, wypowiedzi pisemne) 

 waga 2 – wypowiedzi ustne, prezentacja 

 waga 3 – aktywność na lekcji (ocenę za aktywność uczeń może uzyskać m. in. za zdobycie pięciu 

plusów (plusy uczeń może uzyskać za dodatkowe ćwiczenie, aktywny udział w zajęciach on-line) 

 waga 5 – ocena z pierwszego półrocza – wpisywana na początku drugiego półrocza 

 

Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela oznacza ocenę niedostateczną.  

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania  

w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub podczas konsultacji 

online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

 

 


