Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego
1.Uczeń ma obowiązek przynoszenia na lekcję własnego podręcznika, ćwiczeń oraz zeszytu i
przyborów do pisania (zeszyt A4 w linie). Brak powyższych oznacza nieprzygotowanie. W każdym
semestrze uczeń może zgłosić 3 nieprzygotowania. Zgłoszenie każdego kolejnego nieprzygotowania
oznacza ocenę niedostateczną. W nowym semestrze jest nowa pula 3 nieprzygotowań.
Nieprzygotowanie należy zgłosić także w przypadku braku pracy domowej (ustnej lub pisemnej) lub
pisania niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowania nie dotyczą prac zapowiadanych wcześniej
(sprawdzianów i innych zadań). Nieprzygotowanie należy zgłosić niezwłocznie w trakcie sprawdzania
listy obecności.
2. Za wykazanie się wiedzą podczas lekcji uczeń może dostać „+”. Pięć „+” równa się ocenie bardzo
dobrej (5).
3. Pomiar osiągnięć ucznia może odbywać się m.in. z wykorzystaniem następujących form
sprawdzania wiedzy:
- sprawdziany (po zakończeniu działu obejmującego daną partię materiału, zapowiadane tydzień
wcześniej). Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń ich nie
napisał, musi to uczynić w okresie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, ustalając termin z
nauczycielem.
-kartkówki niezapowiedziane (mogą być przeprowadzane na każdej lekcji z materiału obejmującego
jedną lekcję wstecz, mogą sprawdzać przyswojenie przez ucznia słownictwa oraz danej partii
gramatyki)
-kartkówki zapowiedziane (mogą być przeprowadzane po wpisaniu do kalendarza w Librus z
materiału obejmującego trzy lekcje wstecz, mogą sprawdzać przyswojenie przez ucznia słownictwa
oraz danej partii gramatyki)
-projekty
-prace domowe
-nauczyciel ma prawo sprawdzić zeszyt i zawarte w nim treści na ocenę
-odpowiedź ustna z materiału z ostatniej lekcji
4. Poprawy dotyczą tylko sprawdzianów. Można poprawiać tylko ocenę niedostateczną i
dopuszczającą w terminie dwóch tygodni od otrzymania rezultatów sprawdzianu lub pojawienia się
ucznia w szkole. Termin poprawy zostanie wyznaczony przez nauczyciela.
5. Ocenianie bieżące oparte jest na skali punktowej i procentowej opisanej w Statucie Szkoły.
Sprawdziany:
ocena nieodpowiednia 0 % – 32 %
ocena dopuszczająca 33 % – 49 %
ocena dostateczna 50 % –74 %
ocena dobra 75 % – 89 %
ocena bardzo dobra 90 % – 95 %
ocena celująca 96% – 100% .
Kartkówki:
ocena nieodpowiednia 0 % – 34 %
ocena dopuszczająca 35 % – 50 %

ocena dostateczna 51 % –75 %
ocena dobra 76 % – 90 %
ocena bardzo dobra 91 % – 100 %
6. Kategorie ocen:
-sprawdzian
-kartkówka
-praca domowa
-praca dodatkowa
-zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
-inne
-aktywność
7. Na koniec półrocza/roku uczeń nie może odpowiadać dodatkowo („zdawać”), aby uzyskać wyższą
ocenę.
8. Ocena końcoworoczną nie jest średnią arytmetyczną. Nauczyciel przy jej wystawianiu bierze pod
uwagę pracę ucznia w całym roku szkolnym.
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