PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Zasady ogólne:
1.Na ocenę semestralną i końcową składają się następujące oceny cząstkowe:
waga 5 - sprawdzian, test
waga 3 -kartkówka, odpowiedź ustna,
waga 2 -praca na lekcji, aktywność, zadanie, praca dodatkowa,
waga 1- plakat, dekoracje, praca domowa
2.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
Celujący
Uczeń brał udział w konkursach z języka hiszpańskiego, opanował materiał programowy w
najwyższym stopniu, posiada zasób słownictwa umożliwiający udzielanie samodzielnych ustnych
i pisemnych wypowiedzi na różne tematy, a użyte słownictwo i struktury wskazują na samodzielną
pracę ucznia.
Bardzo dobry
Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie, oraz jego poziom
konwersacji w języku hiszpańskim jest na poziomie bardzo dobrym.
Dobry
Uczeń wykazuje ogólne zrozumienie poleceń i komentarzy wypowiadanych przez nauczyciela,
potrafi na poziomie dobrym formułować wypowiedzi i uczestniczyć w konwersacjach.
Dostateczny
Uczeń wykazuje kłopoty ze zrozumieniem trudniejszych i dłuższych wypowiedzi, rozumie
natomiast wypowiedzi proste i krótkie, potrafi w sposób dostateczny porozumieć się w języku
hiszpańskim.
Dopuszczający
Uczeń wykazuje zrozumienie tylko typowych, prostych wypowiedzi. Opanował zakres
programowy na poziomie dopuszczającym i na tym samym poziomie potrafi wziąć udział w
konwersacjach.
Niedostateczny
Uczeń nie opanował minimum programowego, nie jest w stanie porozumieć się w języku
hiszpańskim (ani w formie ustnej, ani pisemnej).

3.Sprawdzian:
 Sprawdziany są obowiązkowe. Termin zostanie podany przez nauczyciela z
wyprzedzeniem.
Na ostatnich zajęciach przed sprawdzianem odbywa się lekcja przygotowawcza.
 Sprawdziany można poprawiać w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem (ale tylko
oceny 1 i 2)
Obie oceny liczą się do średniej.
 Nieobecni maja obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany
 Kryteria % obowiązujące na sprawdzianach i kartkówkach w skali procentowej:
0% -39% -niedostateczny
40% -59% -dopuszczający
60% -74% -dostateczny
75% -90% -dobry
91% -100% -bardzo dobry
Powyżej 100% -celujący
4.Kartkówka:
 Kartkówek nie poprawiamy, mogą być zarówno zapowiedziane, jak i nie- także można się
ich spodziewać na każdej lekcji.
 Nieobecni mają obowiązek zaliczyć wszystkie kartkówki.

5.Przygotowanie do lekcji:
Uczeń jest przygotowany do zajęć, jeżeli posiada:







wiedzę z ostatnich zajęć
podręcznik
ćwiczenia
przybory do pisania
uzupełniony zeszyt
pracę domową

6.Nieprzygotowanie do lekcji:
 Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania w semestrze, które zostanie
odnotowane.
7.Nieobecność na zajęciach :
 Uczeń nieobecny jest zobowiązany do nadrobienia zaległości, uzupełnienia podręcznika,
ćwiczeń oraz zeszytu.
8.Praca na lekcji:
Na każdej lekcji uczeń może zostać oceniony za:







odpowiedź ustna bądź pisemną
pracę indywidualną;
pracę w grupie;
konwersacje w j. hiszpańskim;
wysiłek włożony w wykonanie zadania, itp.
Aktywność. Pozytywna aktywność ucznia nagradzana jest kolorową karteczką.
Zgromadzenie pięciu karteczek skutkuje wstawieniem pieczątki do zeszytu ucznia.

Trzy pieczątki nagradzane są oceną bardzo dobrą za aktywność.
Negatywna aktywność ucznia karana jest minusem. Zgromadzenie trzech minusów
skutkuje oceną niedostateczną.
9.Prace dodatkowe:
 Za prace dodatkowe uważane są makiety, plakaty, referaty itd. Terminy wykonania, formę i
tematy takich prac określa nauczyciel.

