PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
JĘZYK HISZPAŃSKI
1. OCENIE PODLEGAJĄ WSZYSTKIE CZTERY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE:
➢ słuchanie ze zrozumieniem,
➢ mówienie (wymowa, intonacja),
➢ czytanie ze zrozumieniem,
➢ pisanie.
DODATKOWO OCENIE PODLEGAJĄ:
➢ prowadzenie zeszytu ćwiczeń,
➢ praca indywidualna (szybko i poprawnie wykonane ćwiczenie),
➢ praca zespołowa (duże zaangażowanie, mówienie tylko w języku hiszpańskim),
➢ umiejętność pracy w grupie (duża aktywność podczas pracy w grupie lub pełnienie w niej
ważnych funkcji),
➢ praca domowa,
➢ sprawdziany, testy, kartkówki,
➢ pilność, systematyczność i zaangażowanie ucznia,
➢ umiejętność samodzielnej pracy oraz samodzielnego uczenia się.
Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Za pięć plusów uczeń otrzymuje 5.
Za brak aktywności na lekcji, jak również za brak zadania uczeń może otrzymać „-”. Za trzy minusy
uczeń otrzymuje 1.
Uczeń w każdym półroczu musi zaliczyć wszystkie sprawdziany.
Najczęstszą formą pracy na zajęciach językowych jest praca w parach/grupach. O składzie par/grup
decyduje nauczyciel.
2. POSTĘPY W NAUCE ORAZ OSIAGNIĘCIA UCZNIA OCENIANE SĄ NA
PODSTAWIE:
➢ prac klasowych, testów osiągnięć obejmujących wiadomości z określonego działu oraz
zapowiedzianych przynajmniej na tydzień wcześniej – z wpisem do dziennika lekcyjnego,
➢ kartkówek sprawdzających opanowanie materiału z maksymalnie 3 ostatnich lekcji,
➢ pisemnych i ustnych prac domowych,
➢ odpowiedzi ustnych,
➢ zadań pisemnych.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
➢ Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej, którą opuścił z przyczyn usprawiedliwionych
lub z której otrzymał ocenę niedostateczną, w ciągu 14 dni od dnia powrotu do szkoły lub
otrzymania oceny niedostatecznej. Termin i czas poprawy wyznacza nauczyciel tak, aby nie
zakłócać procesu nauczania;
➢ Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w półroczu. Każde kolejne
nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiedzianych kartkówek, testów, sprawdzianów
czy prac kontrolnych.
➢ Uczeń ma prawo zapoznać się z każdą napisaną przez siebie pracą klasową, kartkówką czy
testem podczas ich oddawania i omawiania, a rodzice mogą to uczynić podczas zebrań z
rodzicami. Wszystkie prace kontrolne uczniów nauczyciel przechowuje w formie
dokumentów szkolnych.
➢ Nauczyciel informuje ucznia o jego postępach, mocnych i słabych stronach.
➢ Uczeń ma obowiązek przygotowania się do każdych zajęć, co wyraża się w:
- posiadaniu zeszytu przedmiotowego z uzupełnionymi notatkami,
- posiadaniu wszystkich bieżących materiałów dodatkowych (w tym materiałów
rozdawanych przez nauczyciela podczas zajęć)
- wykonaniu pracy domowej,
- opanowaniu materiału z trzech ostatnich lekcji,
- opanowaniu i utrwaleniu wskazanego przez nauczyciela materiału (zajęcia powtórzeniowe).
➢ Uczeń ma obowiązek posiadania dodatkowych materiałów i uzupełnienia notatek lekcyjnych
z zajęć, na których był nieobecny;
➢ W przypadku nieobecności uczeń na bieżąco uzupełnia zaległości, zaś w przypadku dłuższej,

usprawiedliwionej absencji uczeń może uzgodnić z nauczycielem termin nadrobienia
zaległości oraz termin napisania zaległych prac klasowych, testów, sprawdzianów oraz prac
klasowych.
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OGÓLNE KRYTERIA OCENY
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1.a)

Opanował całkowicie materiał przewidziany podstawą programową.

1.b)

Wykazuje się wiedzą zdecydowanie wykraczającą poza podstawę programową i cały
czas dąży do jej pogłębienia.

1.c)

Bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotem.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)

Opanował materiał przewidziany podstawą programową.

b)

Potrafi sprawnie posługiwać się leksyką oraz wiedzą gramatyczną, która została
przedstawiona na zajęciach.

c)

Bez większych błędów posługuje się wiedzą nabytą w trakcie zajęć.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a.a)

Opanował większość materiału przewidzianego podstawą programową.

a.b)

Przyswoił najważniejsze słownictwo oraz struktury gramatyczne, które zostały
przedstawione na zajęciach.

a.c)

Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie zajęć, sporadycznie popełniając błędy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)

Opanował większość materiału przewidzianego podstawą programową.

b) Przyswoił podstawowe słownictwo
przedstawione na zajęciach.
c)

oraz
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Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie zajęć, ale często popełnia błędy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a.a)

Opanował przynajmniej połowę materiału przewidzianego podstawą programową.

a.b)

Przyswoił najbardziej podstawowe słownictwo oraz struktury gramatyczne, które zostały
przedstawione na zajęciach.

a.c)

Z pomocą nauczyciela posługuje się wiedzą nabytą w trakcie zajęć, jednak bardzo często
popełnia błędy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)

Nie opanował połowy materiału przewidzianego podstawą programową.

b) Nie przyswoił najważniejszego słownictwo oraz struktur gramatycznych, które zostały
przedstawione na zajęciach.
c)

Nie potrafi posługiwać się wiedzą nabytą w trakcie zajęć.

