
Przedmi otowy syste m oceni ani a  

w kl asach VII- VIII z j. hiszpański ego.  

Nauczyci el języka hiszpański ego w klasie VII i VIII syste mat ycznie oceni a pracę 

uczni ów i odnot owuj e w e-dzienni ku ich osiągni ęcia edukacyj ne.  

  

1.  Uczni owi e przynoszą na każdą lekcję zeszyt , ćwi czeni a i podręcznik.  

2.  Akt ywność podczas lekcji oraz pomoc kol edze w nauce jest nagradzana 

oceną l ub pl use m. 5 plusów = ocena bardzo dobra za akt ywność.  

3.  Podl egaj ą oceni e: testy, kart kówki, akt ywność na lekcji, praca domo wa, 

wi ersz, czytani e zgodne z zasada mi, zeszyt ć wi czeń.  

4.  W ci ągu se mestru uczeń może być 2 razy nieprzygot owany do lekcji. 

Ni eprzygot owani e zgłasza przed lekcją. Każde kol ej ne skut kuj e otrzymani e m 

mi nusa. 4 mi nusy = ocena niedostateczna za akt ywność.  

5.  Każdy rozdzi ał kończy my teste m zapowi edzianym z t ygodni owym 

wyprzedzeni e m. Ter min jest wpisany do e-dzienni ka, zakres mat eriał u jest podany 

uczni om podczas lekcji powt órzeni owej.  

6.  Uczeń może poprawi ć ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w 

ni eprzekraczal nym termi ni e dwóch t ygodni od otrzymani a oceny za sprawdzi an.  

7.  Co 3-4 lekcje sprawdzany jest pozi om sł ownict wa kart kówką.  

8.  Kart kówki ni e podl egają poprawi e.  

9.  Przył apani e uczni a na ści ągani u podczas testu l ub kart kówki skut kuj e oceną 

ni edostateczną.  

10.  Uczeń nieobecny na teści e ma obowi ązek napisani a go w naj bliższy m,  

uzgodni ony m z nauczyci el e m t er mi ni e.  

11.  Uczeń nieobecny na lekcji, we wł asnym zakresi e uzupeł nia zeszyt, 

ć wi czeni a i odrabi a pracę domo wą.  

12.  Ocena se mestral na i końcowa jest wyznacznikie m wi edzy, umi ejętności 

uczni a, akt ywności i zaangażowani a w pracę na lekcji. Wyni ka z ocen cząst kowych 

zdobyt ych przez ucznia w t oku zajęć edukacyj nych, lecz nie jest średni ą 

aryt met yczna z tych ocen.  

13.  Na l ekcjach języka hiszpański ego równi eż oceni ane jest zachowanie 

uczni ów, oceni e podl ega: posi adani e telefonu ko m., przeszkadzanie w lekcji, 

podpowi adani e, niszczeni e mi eni a kolegi l ub szkoł y, zaba wy na lekcji rzecza mi 

przyni esi onymi z domu, brak not at ki z lekcji, brak zeszyt u, ćwi czeń l ub 

podręczni ka, brak pracy domo wej, złapani e uczni a na przepisywani u pracy 

do mo wej, spóźni eni a na lekcję, używani e wul garyz mó w.  

4 mi nusy = ocena niedostateczna za akt ywność.  

 

Uczeń na zajęci ach oceni any jest za: 

o Przygot owani e do lekcji – posiadani e zadani a domo wego, ćwi czeń, zeszyt u, podręczni ka.  

o Akt ywność w czasie zaj ęć.  

o Pra wi dł owe reakcje na pol eceni a nauczyci ela.  

o Znaj omość sł owni ct wa.  



o Rozu mi eni e tekst u pisanego i słuchanego.  

o Udzi ał w dodat kowych pracach, np.: konkursy, projekt y.  

 

 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne, ustala się w st opni ach wedł ug 

nast ępuj ącej skali i kryteri ów:  

ocena cel ująca 

Uczeń doskonal e posł uguj e się zdobyt ymi umi ej ętności a mi językowy mi. Wykonuj e zadani a, 

w kt órych wykazuj e się wi ado mości a mi i umi ej ętności a mi wykraczaj ącymi poza progra m 

nauczani a danej klasy. Sa modzi el ni e i t wórczo roz wij a s woj e uzdol ni enia językowe. Jest 

za wsze przygot owany do lekcji. Bi erze udzi ał w konkursach szkol nych l ub pozaszkol nych 

oraz pracach dodat kowych.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 100 % - 90 %.  

 

ocena bardzo dobra 

Uczeń bi egl e posł uguj e się zdobyt ymi umi ej ęt ności a mi i wi adomości a mi na dany m pozi omi e 

nauczani a. Wykazuj e się dużą sa modzi el ności ą. Potrafi bez pomocy nauczyci el a wykonywać 

typowe zadani a. Jest zawsze przygot owany do zajęć i akt ywni e w ni ch uczest ni czy. 

Wł aści wi e reaguj e na poleceni a nauczyciela. Zna i poprawni e st osuje poznane sł owni ct wo, 

zna poznane wi ersze i piosenki, z łat wości ą rozumi e treści wysł uchanych nagrań, staranni e 

wykonuj e proj ekt y.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 90 % -  75 %.  

 

ocena dobra 

Uczeń dobrze posł uguj e się zdobyt ymi umi ej ęt nościa mi i wi adomości a mi na dany m pozi omi e 

nauczani a. Robi post ępy.  Umi e sa modzi el ni e pracować z podręczni ki e m, popeł ni a ni eliczne 

bł ędy, kt óre po wskazaniu przez nauczyciela potrafi sa modzi el ni e popra wi ć. Jest zazwyczaj 

przygot owany do zaj ęć, w kt órych akt ywni e uczest ni czy. Naj części ej wł aści wi e reaguj e na 

pol eceni a nauczyci ela. Zna i zaz wyczaj poprawnie st osuje poznane sł ownict wo, zna poznane 

wi ersze i pi osenki, rozumi e wi ększość wysł uchanych nagrań.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 80 % -  70 %.  

  

ocena dostateczna 

Uczeń opanował podst awo we umi ej ęt ności i wi ado mości językowe na dany m pozi omi e 

nauczani a. Robi mał e postępy. Wykonuj e z pomocą nauczyci ela zadani a o ni ewi el ki m st opni u 

trudności. Ni e zawsze popra wni e reaguj e na pol eceni a nauczyciela. Częst o jest 

ni eprzygot owany do zaj ęć, podczas kt órych stara się jednak akt ywni e uczest ni czyć. Ma duże 

braki w znaj omości sł owni ct wa, nie zna pi osenek lub wi ersza, ma duże probl e my z 

sa modzi el nym rozumi enie m wysł uchi wanych tekstów, nie zawsze wykonuje prace domo we.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 70 % do 45 %.  



 ocena dopuszczająca 

Uczeń w mi ni mal nym stopni u opanował wi ado mości i umi ej ęt ności językowe na dany m 

pozi omi e nauczani a. Robi mi ni mal ne post ępy. Ni e rozumi e wi ększości pol eceń nauczyci ela. 

Do zaj ęć jest naj części ej ni eprzygot owany i nie bierze w ni ch akt ywnego udzi ał u. Ma bardzo 

duże braki w znaj omości sł owni ct wa, ma poważne probl e my z sa modzi el nym r ozumi eni e m 

tekst ów, niedbal e prowadzi zeszyt, brakuj e mu wiel u notatek, rzadko odrabi a prace domo we. 

Częst o ni e przej awi a ochot y do przys waj ania wi ado mości i brani a udział u w l ekcji.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 50 % do 30 %.  

 

ocena ni edostateczna 

Uczeń ni e opanował podstawowych wi ado mości i umi ej ęt ności językowych na dany m 

pozi omi e nauczani a. Ni e potrafi wykonać zadań o el e ment arnym st opni u trudności nawet z 

po mocą nauczyciela. Ni e robi żadnych post ępów.  Ni e bi erze udział u w lekcji, nie posi ada 

zeszyt u, nie posi ada not atek z lekcji, nie nosi podręczni ka, przeszkadza i nny m, ni e odrabi a 

prac domo wych.  

Ze sprawdzi anów i kartkówek otrzymuj e od 30 % do 0 %.  

  

Pozost ałe kryt eria oceni ani a wg St at ut u szkoł y.  

Opr acowani e 

nauczyci el j. hi szpański ego 

mgr Marl ena Gł uch 


