
 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z  

języka hiszpańskiego 

 
 

1. Formy sprawdzania wiedzy powinny odbywać się 

1) sprawdzian pisemny leksykalno - gramatyczny – co najmniej 2 razy w semestrze  

2) sprawdzian pisemny rozumienia tekstu czytanego - co najmniej 1 raz w semestrze  

3) sprawdzian pisemny rozumienia tekstu słuchanego - co najmniej 1 raz w semestrze  

4) wypowiedź pisemna - nie mniej niż 1 raz w semestrze  

5) wypowiedź ustna - co najmniej 1 raz w semestrze  

Liczba ocen może być różna w poszczególnych semestrach.  

 

2. Punkty dodatkowe  

1) Uczeń ma prawo do poprawy oceny  

a) poprzez systematyczne zdobywanie punktów procentowych dodatkowych, w tym również 

za aktywność na zajęciach - maksimum 10 punktów procentowych w skali roku; 

b) uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac klasowych (sprawdzianów) w semestrze 

zgodnie z zasadą, iż uczeń może poprawić co najwyżej jedną ocenę. 

Formę poprawy ustala nauczyciel. Przyjmuje się zasadę, że uzyskana wyższa ocena z 

poprawy anuluje pierwszą i przed niższą oceną wpisuje się literę p. Uczeń zgłasza chęć 

poprawy oceny w terminie tygodnia od daty wpisania danej oceny do dziennika 

elektronicznego. 

Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Poprawianie ocen odbywa się na zajęciach pozalekcyjnych 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

2) Zdobywanie dodatkowych punktów lub poprawianie ocen nie jest obowiązkowe; 

3) Możliwość zdobywania punktów za prace zlecone przez nauczyciela upływa w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacją.  

 

3. Konkursy  

1) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w szkolnych konkursach z języka hiszpańskiego 

uczeń może otrzymać punkty dodatkowe wg następujących zasad:  

a) 1 m. – 3%, b) 2 m. – 2%, c) 3 m. – 1%.  

2) Za sam udział w konkursach uczeń otrzymuje punkty z zachowania według ilości 

określonej w statucie.  

3) Za udział w konkursach zewnętrznych uczeń otrzymuje punkty dod. w ilości 2% (2 etap 

olimpiady lub konkursu) bądź 5% (finał olimpiady lub konkursu). 

 

4. Nieprzygotowanie do lekcji  

1) Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji (2 razy w roku w klasach gdzie 

wymiar nauki j. hiszpańskiego wynosi 2 godziny tygodniowo). 

2) W przypadku nieprzygotowania wypowiedzi ustnej na ocenę w wyznaczonym terminie 

uczeń otrzymuje 0% i może poprawiać tą ocenę w terminie do dwóch tygodni za połowę 



 

możliwych do zdobycia punktów procentowych. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie się do 

nauczyciela w określonym terminie.  

3) Brak pracy domowej: nauczyciel wpisuje ‘bz’, trzeba to nadrobić.  

4) Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i nie zwalnia 

uczniów z aktywności na lekcji. Wyjątek stanowi jedynie dłuższa (powyżej 5 dni szkolnych) 

usprawiedliwiona nieobecność.  

 

5. Nieobecności  

1) Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie i przedstawił wychowawcy usprawiedliwienie 

ma prawo do pisania sprawdzianu w terminie późniejszym wg następujących zasad:  

Jeśli nieobecność trwała 1 lub 2 dni uczeń pisze sprawdzian na następnej lekcji, na której jest 

obecny.  

Jeśli nieobecność spowodowana była chorobą trwającą co najmniej 3 dni uczeń ma 

obowiązek natychmiast po powrocie z choroby ustalić z nauczycielem dogodny termin 

zaliczenia sprawdzianu, tak by nastąpiło to najpóźniej 2 tygodnie po powrocie z choroby.  

2) Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w uzgodnionym terminie otrzymuje 0%.  

3) Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach przez dłuższy 

okres czasu (minimum 5 dni szkolnych ciągłej nieobecności), ma prawo do okresu 

"ochronnego", w czasie którego uzupełnia zaległości spowodowane nieobecnością. W tym 

czasie może on nie przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub wypowiedzi ustnej bez 

konsekwencji przewidzianych w Statucie, jednak tylko wówczas, gdy sprawdzian pisemny, 

wypowiedź ustna obejmuje materiał zrealizowany podczas nieobecności ucznia. Okres 

ochronny trwa dwa dni dla każdych skończonych pięciu dni nieprzerwanej absencji.  

4) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 30% zajęć edukacyjnych nauczyciel , 

biorąc pod uwagę ilość lekcji, na których uczeń był nieobecny może wyznaczyć mu 

sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia. Nie 

dotyczy to sytuacji, w których uczeń jest nieobecny na lekcji z powodu uczestnictwa w 

konkursach, zawodach, warsztatach itp. (zapis „ns” w dzienniku). Analiza frekwencji 

przeprowadzana jest w listopadzie i w marcu (w przypadku klas III - w lutym). Ocena 

uzyskana przez ucznia jest wpisywana jako ocena cząstkowa z wagą 3.  

5) Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa pisania 

sprawdzianu mimo obecności ucznia pozbawia go prawa do pisania sprawdzianu w 

dodatkowym terminie, oraz powoduje przyznanie mu 0% za zakres wiedzy objętej 

sprawdzianem. 

6) Nauczyciel ma prawo wpisać uczniowi 0% za niewykonanie w wyznaczonym terminie 

zleconego zadania. W tym przypadku dopisuje w dzienniku elektronicznym komentarz 

„brak/nieterminowe wykonanie zadania”. 

 

6. Wartość wagowa poszczególnych kompetencji:  

 Sprawdzian (obejmujący materiał z jednego lub dwóch działów) waga 3, kartkówka 

(sprawdzian wiedzy do 15 minut), zadanie domowe waga 1, czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem waga 2, wypowiedź ustna waga 1 lub 2 (w zależności od rodzaju zadania), 

wypowiedź pisemna - poziom podstawowy waga 2.  

 



 

7. Badania wyników nauczania z języka hiszpańskiego 

1) Badanie wyników mają na celu ukazanie stopnia zaawansowania i opanowania wiedzy 

przez ucznia oraz sprawdzenie jego umiejętności, zdolności i predyspozycji.  

2) Badania wyników ułożone przez nauczycieli mogą mieć formę zbliżoną do formy 

egzaminu zewnętrznego (matura na poziomie podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym) 

i sprawdzać te same kompetencje. Ilość punktów uzyskana przez ucznia podczas badania 

wyników jest wliczana do puli zdobytych punktów jak w przypadku sprawdzianu pisemnego.  

 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne 

1. W klasyfikacji semestralnej i rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, dostanie oceny bardzo dobrą (96%-100%) 

b) w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w 

programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 

sukcesy, osiągnięcia. 

 

9. Pozostałe zasady oceniania  

1) Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie pociąga za sobą 

uzyskanie 0% za sprawdzian (bez możliwości poprawy tej oceny). 

2) Podczas sprawdzianów lub innych prac pisemnych wyłączone środki łączności/ 

multimedia należące do uczniów muszą być złożone w klasowym depozycie. 

3) W przypadku braku samodzielności wykonania pracy lub naruszenia praw autorskich 

uczeń uzyskuje 0% za daną pracę bez możliwości jej poprawy.  

4) Uczeń może otrzymać ocenę za każdą badaną kompetencję lub partię materiału podczas  

jednego sprawdzianu.  

5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni 

od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten 

zostanie przekroczony, nauczyciel wpisuje oceny jedynie na życzenie ucznia.  

6) Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej muszą być poprawione w nieprzekraczalnym 

terminie 1 miesiąca (z wyłączeniem dłuższych okresów wolnych od zajęć lekcyjnych lub 

przypadków losowych).  

7) Prace dotyczące zrozumienia tekstu mogą być realizowane w dowolnym terminie bez 

zapowiedzi.  

8) Uczeń, który przedstawi usprawiedliwienie za nieobecność na kartkówce, nie ma 

obowiązku jej pisania.  

9) Wszystkie formy sprawdzania wiedzy są oceniane i omawiane przy uczniu, tak aby 

wskazać mu jego słabe i mocne strony. Wystawioną ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel 

uzasadnia ustnie, wypowiedzi pisemne oraz sprawdziany pisemne nauczyciel omawia z 

uczniami na lekcji wskazując poprawne odpowiedzi, model wypowiedzi itp. oraz podając 



 

pisemne uzasadnienie oceny np. w formie tabelarycznej (według wytycznych CKE 

stosowanych przy ocenie wypowiedzi pisemnej) lub innej, zależnej od formy danego 

sprawdzianu.  

9) Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do specjalnych potrzeb edukacyjnych  

uczniów z opinią, orzeczeniem PPP.  

 

Inne uwagi: 

Jeżeli nauczyciel uzna, że środki łączności/ multimedia należące do ucznia zakłócają tok 

prowadzenia zajęć, ma on prawo je odebrać uczniowi na czas trwania lekcji. 


