WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA

Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca
Uczeń posługuje się w
bardzo ograniczonym
zakresie słownictwem
poznanym w rozdziale
startowym, tj. liczebniki 0-10,
nazwy przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
się w klasie.
Uczeń popełnia liczne błędy
przy literowaniu i
zapisywaniu słów i zwrotów.
Uczeń niezrozumiale i w
sposób zakłócający
komunikację wita się i
żegna, pyta o
samopoczucie, prosi o
powtórzenie, stosuje
poznane zwroty podczas
lekcji. Jednocześnie stosuje
bardzo ograniczony zasób
poznanych słów i struktur i
popełnia liczne błędy
językowe.

Unidad 0: ¿Vamos?
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń, popełniając liczne
Uczeń, popełniając nieliczne
błędy, posługuje się
błędy, posługuje się
słownictwem poznanym w
słownictwem poznanym w
rozdziale startowym, tj.
rozdziale startowym, tj.
liczebniki 0-10, nazwy
liczebniki 0-10, nazwy
przyborów szkolnych i
przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
przedmiotów znajdujących
się w klasie.
się w klasie.
Uczeń nie zawsze
Uczeń przeważnie
poprawnie literuje i zapisuje
poprawnie literuje i zapisuje
poznane słowa i zwroty.
poznane słowa i zwroty.
Stosując mało urozmaicone
Stosując dość urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
słownictwo i zwroty uczeń
wita się i żegna, pyta o
wita się i żegna, pyta o
samopoczucie, prosi o
samopoczucie, prosi o
powtórzenie, stosuje
powtórzenie, stosuje
poznane zwroty podczas
poznane zwroty podczas
lekcji. Jednocześnie
lekcji. Popełnia nieliczne
popełnia błędy językowe,
błędy językowe, które nie
które w pewnym stopniu
zakłócają komunikacji i
zakłócają komunikację.
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.

Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca
Uczeń posługuje się w
bardzo ograniczonym

Unidad 1: Tú y yo
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń, popełniając liczne
Uczeń, popełniając nieliczne
błędy, posługuje się
błędy, posługuje się
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Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie posługuje
się słownictwem poznanym
w rozdziale startowym, tj.
liczebniki 0-10, nazwy
przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
się w klasie.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie literuje i zapisuje
poznane słowa i zwroty.
Stosując urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
płynnie wita się i żegna, pyta
o samopoczucie, prosi o
powtórzenie, spontanicznie
stosuje poznane zwroty
podczas lekcji. Ewentualne
błędy językowe nie zakłócają
komunikacji i zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą i
wymienia i opisuje w języku
polskim postaci, miejsca,
potrawy związane z krajami
hiszpańskojęzycznymi.
Potrafi poprawnie wymówić
po hiszpańsku wybrane
nazwy miejsc, potraw oraz
imiona i nazwiska słynnych
ludzi związanych z krajami
hiszpańskojęzycznymi.
Rozróżnia język hiszpański
wśród innych języków oraz
określa kontekst wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie posługuje
się słownictwem poznanym

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą i

zakresie słownictwem
poznanym w rozdziale
pierwszym, tj. dane
osobowe, kraje i
narodowości, liczebniki do
20, zaimki pytające, kraje
hiszpańskojęzyczne i ich
stolice, zaimki osobowe w
funkcji podmiotu, nazwy
wybranych zawodów,
kolokwializmy szkolne,
nazwy poznanych zwierząt.
Uczeń popełnia liczne błędy
przy literowaniu słów, w
odmianie czasowników w
czasie teraźniejszym, użyciu
zaimków pytających i
osobowych w funkcji
podmiotu, w tworzeniu
rodzaju żeńskiego i
męskiego, liczby pojedynczej
i mnogiej, pisowni wielką i
małą literą, w intonowaniu
słów.
Uczeń niezrozumiale i w
sposób zakłócający
komunikację przedstawia
się, podaje swój wiek i kraj
pochodzenia, potrafi
przywitać się i pożegnać w
sposób formalny i
nieformalny, pyta i
odpowiada na pytanie o
samopoczucie, potrafi
przeliterować swoje imię i
nazwisko, literuje wyrazy,
przedstawia inne osoby.
Jednocześnie stosuje bardzo
ograniczony zasób

słownictwem poznanym w
rozdziale pierwszym, tj. dane
osobowe, kraje i
narodowości, liczebniki do
20, zaimki pytające, kraje
hiszpańskojęzyczne i ich
stolice, zaimki osobowe w
funkcji podmiotu, nazwy
wybranych zawodów,
kolokwializmy szkolne,
nazwy poznanych zwierząt.
Uczeń nie zawsze
poprawnie literuje słowa,
odmienia czasowniki w
czasie teraźniejszym,
stosuje zaimki pytające i
osobowe w funkcji podmiotu,
tworzy rodzaj żeński i męski,
liczbę pojedynczą i mnogą,
zapisuje wielką lub małą
literę, intonuje słowa.
Stosując mało urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
przedstawia się, podaje swój
wiek i kraj pochodzenia,
potrafi przywitać się i
pożegnać w sposób
formalny i nieformalny, pyta i
odpowiada na pytanie o
samopoczucie, potrafi
przeliterować swoje imię i
nazwisko, literuje wyrazy,
przedstawia inne osoby.
Jednocześnie popełnia błędy
językowe, które w pewnym
stopniu zakłócają
komunikację.
Uczeń z pewną trudnością
znajduje określone

słownictwem poznanym w
rozdziale pierwszym, tj. dane
osobowe, kraje i
narodowości, liczebniki do
20, zaimki pytające, kraje
hiszpańskojęzyczne i ich
stolice, zaimki osobowe w
funkcji podmiotu, nazwy
wybranych zawodów,
kolokwializmy szkolne,
nazwy poznanych zwierząt.
Uczeń przeważnie
poprawnie literuje słowa,
odmienia czasowniki w
czasie teraźniejszym,
stosuje zaimki pytające i
osobowe w funkcji podmiotu,
tworzy rodzaj żeński i męski,
liczbę pojedynczą i mnogą,
zapisuje wielką lub małą
literę, intonuje słowa.
Stosując dość urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
przedstawia się, podaje swój
wiek i kraj pochodzenia,
potrafi przywitać się i
pożegnać w sposób
formalny i nieformalny, pyta i
odpowiada na pytanie o
samopoczucie, potrafi
przeliterować swoje imię i
nazwisko, literuje wyrazy,
przedstawia inne osoby.
Popełnia nieliczne błędy
językowe, które nie
zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
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w rozdziale pierwszym, tj.
dane osobowe, kraje i
narodowości, liczebniki do
20, zaimki pytające, kraje
hiszpańskojęzyczne i ich
stolice, zaimki osobowe w
funkcji podmiotu, nazwy
wybranych zawodów,
kolokwializmy szkolne,
nazwy poznanych zwierząt.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie literuje słowa,
odmienia czasowniki w
czasie teraźniejszym,
stosuje zaimki pytające i
osobowe w funkcji podmiotu,
tworzy rodzaj żeński i męski,
liczbę pojedynczą i mnogą,
zapisuje wielką lub małą
literę, intonuje słowa.
Stosując urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
spontanicznie przedstawia
się, podaje swój wiek i kraj
pochodzenia, potrafi
przywitać się i pożegnać w
sposób formalny i
nieformalny, pyta i
odpowiada na pytanie o
samopoczucie, potrafi
przeliterować swoje imię i
nazwisko, literuje wyrazy,
przedstawia inne osoby.
Ewentualne błędy językowe
nie zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń bezbłędnie lub niemal

interpretuje ilustracje i
domyśla się znaczenia słów
z kontekstu, zna typowe
imiona i nazwiska
hiszpańskie, wie, na czym
polega tworzenie
podwójnych nazwisk
hiszpańskich, zna nazwy
wybranych krajów
hiszpańskojęzycznych, i
odpowiadające im nazwy
narodowości oraz stolice i
wskazuje je na mapie,
wymienia znane postaci,
których językiem ojczystym
jest język hiszpański,
prezentuje swój projekt na
forum klasy.

poznanych słów i struktur i
popełnia liczne błędy
językowe.
Uczeń z trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
danych osobowych, krajów i
narodowości.

Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca
Uczeń posługuje się w
bardzo ograniczonym
zakresie słownictwem
poznanym w rozdziale
drugim, tj. nazwy
pomieszczeń i miejsc w
szkole, nazwy pór dnia,
wybrane słownictwo
związane z życiem
cyrkowców, nazwy
przedmiotów szkolnych,
nazwy przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
się w klasie, słownictwo
związane ze szkołą i
edukacją.
Uczeń popełnia liczne błędy
w użyciu czasownika haber,
przysłówków
también/tampoco, zaimków
dzierżawczych, rodzajników
nieokreślonych, czasownika
gustar w liczbie pojedynczej,
prawidłowej intonacji i
zapisie dźwięków [s] i [θ].
Uczeń niezrozumiale i w
sposób zakłócający
komunikację wymienia, co

informacje w tekstach
dotyczących danych
osobowych, krajów i
narodowości.

Uczeń znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących danych
osobowych, krajów i
narodowości.

Unidad 2: Mi colegio
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń, popełniając liczne
Uczeń, popełniając nieliczne
błędy, posługuje się
błędy, posługuje się
słownictwem poznanym w
słownictwem poznanym w
rozdziale drugim, tj.nazwy
rozdziale drugim, tj. nazwy
pomieszczeń i miejsc w
pomieszczeń i miejsc w
szkole, nazwy pór dnia,
szkole, nazwy pór dnia,
wybrane słownictwo
wybrane słownictwo
związane z życiem
związane z życiem
cyrkowców, nazwy
cyrkowców, nazwy
przedmiotów szkolnych,
przedmiotów szkolnych,
nazwy przyborów szkolnych i nazwy przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
przedmiotów znajdujących
się w klasie, słownictwo
się w klasie, słownictwo
związane ze szkołą i
związane ze szkołą i
edukacją.
edukacją.
Uczeń nie zawsze
Uczeń przeważnie
poprawnie stosuje
poprawnie stosuje
czasownik haber, przysłówki czasownik haber, przysłówki
también/tampoco, zaimki
también/tampoco, zaimki
dzierżawcze, rodzajniki
dzierżawcze, rodzajniki
nieokreślone, czasowniki
nieokreślone, czasowniki
gustar w liczbie pojedynczej, gustar w liczbie pojedynczej,
intonuje i zapisuje dźwięki [s] intonuje i zapisuje dźwięki [s]
i [θ].
i [θ].
Stosując mało urozmaicone
Stosując dość urozmaicone
słownictwo i zwroty
słownictwo i zwroty
uczeńwymienia, co znajduje uczeńwymienia, co znajduje
się i kto przebywa w szkole
się i kto przebywa w szkole
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bezbłędnie znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
danych osobowych, krajów i
narodowości.

Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie posługuje
się słownictwem poznanym
w rozdziale drugim, tj.nazwy
pomieszczeń i miejsc w
szkole, nazwy pór dnia,
wybrane słownictwo
związane z życiem
cyrkowców, nazwy
przedmiotów szkolnych,
nazwy przyborów szkolnych i
przedmiotów znajdujących
się w klasie, słownictwo
związane ze szkołą i
edukacją.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie stosuje
czasownik haber, przysłówki
también/tampoco, zaimki
dzierżawcze, rodzajniki
nieokreślone, czasowniki
gustar w liczbie pojedynczej,
intonuje i zapisuje dźwięki [s]
i [θ].
Stosując urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
spontaniczniewymienia, co
znajduje się i kto przebywa
w szkole oraz w sali

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą i
interpretuje ilustracje i
domyśla się znaczenia słów
z kontekstu, opisuje
rzeczywistość szkolną w
wybranych krajach
hiszpańskojęzycznych,
interpretuje w języku
hiszpańskim materiał
wizualny, prezentuje swój
projekt na forum klasy.

znajduje się i kto przebywa
w szkole oraz w sali
lekcyjnej, opisuje ilustracje
używając prostych zdań,
redaguje kilka zdań na temat
swojej szkoły, pyta i
odpowiada na pytanie o
ulubiony przedmiot, pyta i
odpowiada na pytania o
zainteresowania i
upodobania, wypowiada się
na temat zainteresowań
osób trzecich, odpowiada na
pytania dotyczące swojej
szkoły.
Jednocześnie stosuje bardzo
ograniczony zasób
poznanych słów i struktur i
popełnia liczne błędy
językowe.
Uczeń z trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
edukacji, szkoły i upodobań.

Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca
Uczeń posługuje się w
bardzo ograniczonym
zakresie słownictwem
poznanym w rozdziale
trzecim, tj. rodzina, części
ciała, kolory, wygląd
zewnętrzny, cechy
charakteru, nazwy zwierząt.
Uczeń popełnia liczne błędy
w odmianie czasowników
regularnych i nieregularnych
w czasie teraźniejszym,

oraz w sali lekcyjnej, opisuje
ilustracje używając prostych
zdań, redaguje kilka zdań na
temat swojej szkoły, pyta i
odpowiada na pytanie o
ulubiony przedmiot, pyta i
odpowiada na pytania o
zainteresowania i
upodobania, wypowiada się
na temat zainteresowań
osób trzecich, odpowiada na
pytania dotyczące swojej
szkoły.
Jednocześnie popełnia błędy
językowe, które w pewnym
stopniu zakłócają
komunikację.
Uczeń z pewną trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących edukacji, szkoły
i upodobań.

oraz w sali lekcyjnej, opisuje
ilustracje używając prostych
zdań, redaguje kilka zdań na
temat swojej szkoły, pyta i
odpowiada na pytanie o
ulubiony przedmiot, pyta i
odpowiada na pytania o
zainteresowania i
upodobania, wypowiada się
na temat zainteresowań
osób trzecich, odpowiada na
pytania dotyczące swojej
szkoły.
Popełnia nieliczne błędy
językowe, które nie
zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących edukacji, szkoły
i upodobań.

lekcyjnej, opisuje ilustracje
używając prostych zdań,
redaguje kilka zdań na temat
swojej szkoły, pyta i
odpowiada na pytanie o
ulubiony przedmiot, pyta i
odpowiada na pytania o
zainteresowania i
upodobania, wypowiada się
na temat zainteresowań
osób trzecich, odpowiada na
pytania dotyczące swojej
szkoły.
Ewentualne błędy językowe
nie zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
edukacji, szkoły i upodobań.

Unidad 3: ¡Somosgeniales!
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń, popełniając liczne
Uczeń, popełniając nieliczne
błędy, posługuje się
błędy, posługuje się
słownictwem poznanym w
słownictwem poznanym w
rozdziale trzecim, tj. rodzina, rozdziale trzecim, tj. rodzina,
części ciała, kolory, wygląd
części ciała, kolory, wygląd
zewnętrzny, cechy
zewnętrzny, cechy
charakteru, nazwy zwierząt.
charakteru, nazwy zwierząt.
Uczeń nie zawsze
Uczeń przeważnie
poprawnie odmienia
poprawnie odmienia
czasowniki regularne i
czasowniki regularne i
nieregularne w czasie
nieregularne w czasie
teraźniejszym, stosuje liczbę teraźniejszym, stosuje liczbę

Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie posługuje
się słownictwem poznanym
w rozdziale trzecim, tj.
rodzina, części ciała, kolory,
wygląd zewnętrzny, cechy
charakteru, nazwy zwierząt.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie odmienia
czasowniki regularne i
nieregularne w czasie
teraźniejszym, stosuje liczbę
i rodzaj rzeczowników i
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Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą i
interpretuje ilustracje i
domyśla się znaczenia słów
z kontekstu, wie, jak
zwracają się do siebie
nieformalnie członkowie
rodziny w krajach
hiszpańskojęzycznych, zna
sylwetkę kolumbijskiego
artysty Fernando Botero,
korzysta ze źródeł informacji

liczbie i rodzaju
rzeczowników i
przymiotników, w użyciu
przysłówków nada, muy,
bastante, unpoco,
demasiadoispójników y,
pero, ni…ni, zaimków
dzierżawczych w liczbie
pojedynczej i mnogiej, w
zapisie i wymowie dźwięku
[X].
Uczeń niezrozumiale i w
sposób zakłócający
komunikację opisuje ustnie i
pisemnie wygląd
zewnętrzny, odpowiada na
pytania o wygląd i charakter
swój i osób trzecich, opisuje
ustnie i pisemnie cechy
charakteru, opisuje drzewo
genealogiczne używając
nazw członków rodziny,
opisuje swoją rodzinę,
zadaje pytania dotyczące
członków rodziny innych
osób, odpowiada na pytania
dotyczące jego własnej
rodziny, potrafi opisać
zwierzęta używając nazw
kolorów.
Jednocześnie stosuje bardzo
ograniczony zasób
poznanych słów i struktur i
popełnia liczne błędy
językowe.
Uczeń z trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
wyglądu zewnętrznego,

i rodzaj rzeczowników i
przymiotników, stosuje
przysłówki nada, muy,
bastante, unpoco,
demasiado i spójniki y, pero,
ni…ni, zaimki dzierżawcze w
liczbie pojedynczej i mnogiej,
zapisuje i wymawia dźwięk
[X].
Stosując mało urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
opisuje ustnie i pisemnie
wygląd zewnętrzny,
odpowiada na pytania o
wygląd i charakter swój i
osób trzecich, opisuje ustnie
i pisemnie cechy charakteru,
opisuje drzewo
genealogiczne używając
nazw członków rodziny,
opisuje swoją rodzinę,
zadaje pytania dotyczące
członków rodziny innych
osób, odpowiada na pytania
dotyczące jego własnej
rodziny, potrafi opisać
zwierzęta używając nazw
kolorów.
Jednocześnie popełnia błędy
językowe, które w pewnym
stopniu zakłócają
komunikację.
Uczeń z pewną trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących wyglądu
zewnętrznego, charakteru i
osobowości, rodziny.

i rodzaj rzeczowników i
przymiotników, stosuje
przysłówki nada, muy,
bastante, unpoco,
demasiado i spójniki y, pero,
ni…ni, zaimki dzierżawcze w
liczbie pojedynczej i mnogiej,
zapisuje i wymawia dźwięk
[X].
Stosując dość urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
opisuje ustnie i pisemnie
wygląd zewnętrzny,
odpowiada na pytania o
wygląd i charakter swój i
osób trzecich, opisuje ustnie
i pisemnie cechy charakteru,
opisuje drzewo
genealogiczne używając
nazw członków rodziny,
opisuje swoją rodzinę,
zadaje pytania dotyczące
członków rodziny innych
osób, odpowiada na pytania
dotyczące jego własnej
rodziny, potrafi opisać
zwierzęta używając nazw
kolorów.
Popełnia nieliczne błędy
językowe, które nie
zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących wyglądu
zewnętrznego, charakteru i
osobowości, rodziny.
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przymiotników, stosuje
przysłówki nada, muy,
bastante, unpoco,
demasiado i spójniki y, pero,
ni…ni, zaimki dzierżawcze w
liczbie pojedynczej i mnogiej,
zapisuje i wymawia dźwięk
[X].
Stosując urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
spontanicznie opisuje ustnie
i pisemnie wygląd
zewnętrzny, odpowiada na
pytania o wygląd i charakter
swój i osób trzecich, opisuje
ustnie i pisemnie cechy
charakteru, opisuje drzewo
genealogiczne używając
nazw członków rodziny,
opisuje swoją rodzinę,
zadaje pytania dotyczące
członków rodziny innych
osób, odpowiada na pytania
dotyczące jego własnej
rodziny, potrafi opisać
zwierzęta używając nazw
kolorów.
Ewentualne błędy językowe
nie zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie znajduje
określone informacje w
tekstach
dotyczącychwyglądu
zewnętrznego, charakteru i
osobowości, rodziny.

w języku obcym (Internet),
prezentuje swój projekt na
forum klasy.

charakteru i osobowości,
rodziny.

Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań
na ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca
Uczeń posługuje się w
bardzo ograniczonym
zakresie słownictwem
poznanym w rozdziale
czwartym, tj. czynności życia
codziennego i czasu
wolnego, liczby od 0 do 100,
nazwy miesięcy, nazwy
posiłków, dni tygodnia,nazwy
wybranych gatunków
muzycznych pochodzących
z krajów
hiszpańskojęzycznych.
Uczeń popełnia liczne błędy
w odmianie czasowników
regularnych i nieregularnych
oraz zwrotnych w czasie
teraźniejszym i czasownika
gustar, użyciu przysłówków
częstotliwości, w zapisie i
wymowie litery B i V.
Uczeń niezrozumiale i w
sposób zakłócający
komunikację opowiada, co
lubi robić w czasie wolnym,
ustosunkowuje się do
wypowiedzi innych
wyrażając własne zdanie,
zadaje pytania o
częstotliwość wykonywania
czynności i odpowiada na
pytania innych, podaje datę,
pyta o godzinę i odpowiada
na pytanie o godzinę,

Unidad 4: Me gusta bailar
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Uczeń, popełniając liczne
Uczeń, popełniając nieliczne
błędy, posługuje się
błędy, posługuje się
słownictwem poznanym w
słownictwem poznanym w
rozdziale czwartym,
rozdziale czwartym, tj.
tj.czynności życia
czynności życia codziennego
codziennego i czasu
i czasu wolnego, liczby od 0
wolnego, liczby od 0 do 100, do 100, nazwy miesięcy,
nazwy miesięcy, nazwy
nazwy posiłków, dni
posiłków, dni tygodnia,
tygodnia, nazwy wybranych
nazwy wybranych gatunków gatunków muzycznych
muzycznych pochodzących
pochodzących z krajów
z krajów
hiszpańskojęzycznych.
hiszpańskojęzycznych.
Uczeń przeważnie
Uczeń nie zawsze
poprawnie odmienia
poprawnie odmienia
czasowniki regularne i
czasowniki regularne i
nieregularne oraz zwrotne w
nieregularne oraz zwrotne w czasie teraźniejszym i
czasie teraźniejszym i
czasownik gustar, używa
czasownik gustar, używa
przysłówki częstotliwości,
przysłówki częstotliwości,
zapisuje i wymawia litery B i
zapisuje i wymawia litery B i V.
V.
Stosując dość urozmaicone
Stosując mało urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
słownictwo i zwroty uczeń
opowiada, co lubi robić w
opowiada, co lubi robić w
czasie wolnym,
czasie wolnym,
ustosunkowuje się do
ustosunkowuje się do
wypowiedzi innych
wypowiedzi innych
wyrażając własne zdanie,
wyrażając własne zdanie,
zadaje pytania o
zadaje pytania o
częstotliwość wykonywania
częstotliwość wykonywania
czynności i odpowiada na
czynności i odpowiada na
pytania innych, podaje datę,
pytania innych, podaje datę, pyta o godzinę i odpowiada
pyta o godzinę i odpowiada
na pytanie o godzinę,
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Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie posługuje
się słownictwem poznanym
w rozdziale czwartym, tj.
czynności życia codziennego
i czasu wolnego, liczby od 0
do 100, nazwy miesięcy,
nazwy posiłków, dni
tygodnia, nazwy wybranych
gatunków muzycznych
pochodzących z krajów
hiszpańskojęzycznych.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie odmienia
czasowniki regularne i
nieregularne oraz zwrotne w
czasie teraźniejszym i
czasownik gustar, używa
przysłówki częstotliwości,
zapisuje i wymawia litery B i
V.
Stosując urozmaicone
słownictwo i zwroty uczeń
spontanicznie opowiada, co
lubi robić w czasie wolnym,
ustosunkowuje się do
wypowiedzi innych
wyrażając własne zdanie,
zadaje pytania o
częstotliwość wykonywania
czynności i odpowiada na
pytania innych, podaje datę,
pyta o godzinę i odpowiada
na pytanie o godzinę,
podaje, o której godzinie ma

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania
na ocenę bardzo dobrą i
interpretuje ilustracje i
domyśla się znaczenia słów
z kontekstu, ma świadomość
różnicy czasu pomiędzy
Polską, Hiszpanią (Wyspy
Kanaryjskie) i krajami
Ameryki Łacińskiej, zna
typowe pory posiłków w
Hiszpanii, zna sylwetkę
kolumbijskiej piosenkarki
Shakiry, przygotowuje i
przedstawia na forum klasy/
nagrywa kamerą lub
telefonem wywiad ze znaną
osobą, której językiem
ojczystym jest język
hiszpański.

podaje, o której godzinie ma
miejsce jakieś wydarzenie,
podaje ramy czasowe
trwania czynności/wydarzeń,
opisuje czynności dnia
codziennego swoje i osób
trzecich ustnie i pisemnie,
zadaje i odpowiada na
pytania dotyczące
codziennej rutyny, opowiada
o sposobach spędzania
czasu wolnego.
Jednocześnie stosuje bardzo
ograniczony zasób
poznanych słów i struktur i
popełnia liczne błędy
językowe.
Uczeń z trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
codziennej rutyny, sposobów
spędzania wolnego czasu,
muzyki w krajach
hiszpańskojęzycznych.

na pytanie o godzinę,
podaje, o której godzinie ma
miejsce jakieś wydarzenie,
podaje ramy czasowe
trwania czynności/wydarzeń,
opisuje czynności dnia
codziennego swoje i osób
trzecich ustnie i pisemnie,
zadaje i odpowiada na
pytania dotyczące
codziennej rutyny, opowiada
o sposobach spędzania
czasu wolnego.
Jednocześnie popełnia błędy
językowe, które w pewnym
stopniu zakłócają
komunikację.
Uczeń z pewną trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących codziennej
rutyny, sposobów spędzania
wolnego czasu, muzyki w
krajach
hiszpańskojęzycznych.

podaje, o której godzinie ma
miejsce jakieś wydarzenie,
podaje ramy czasowe
trwania czynności/wydarzeń,
opisuje czynności dnia
codziennego swoje i osób
trzecich ustnie i pisemnie,
zadaje i odpowiada na
pytania dotyczące
codziennej rutyny, opowiada
o sposobach spędzania
czasu wolnego.
Popełnia nieliczne błędy
językowe, które nie
zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących codziennej
rutyny, sposobów spędzania
wolnego czasu, muzyki w
krajach
hiszpańskojęzycznych.

miejsce jakieś wydarzenie,
podaje ramy czasowe
trwania czynności/wydarzeń,
opisuje czynności dnia
codziennego swoje i osób
trzecich ustnie i pisemnie,
zadaje i odpowiada na
pytania dotyczące
codziennej rutyny, opowiada
o sposobach spędzania
czasu wolnego.
Ewentualne błędy językowe
nie zakłócają komunikacji i
zrozumienia
przekazywanego
komunikatu.
Uczeń bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
codziennej rutyny, sposobów
spędzania wolnego czasu,
muzyki w krajach
hiszpańskojęzycznych.

Ogólne zasady oceniania
1. Wiedza i umiejętności uczniów powinny być sprawdzane możliwie jak najczęściej, np. po każdej przeprowadzonej lekcji, po szeregu lekcji na dany
temat lub po zakończeniu kolejnego rozdziału w podręczniku.
2. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną, dzięki czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i
systematycznej informacji na temat przebiegu swojego procesu uczenia się.
3. Sprawdzian wiadomości powinien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcja powtórzeniową.
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4. Kartkówki w formie pisemnej nie muszą być wcześniej zapowiadane i mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.
5. Uczeń powinien mieć możliwość samodzielnej ewaluacji własnych postępów w nauce poprzez regularne wypełnianie testów i zadań przeznaczonych
do samooceny, jak również poprzez inne formy samooceny wprowadzone przez nauczyciela.
6. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe i międzyklasowe konkursy recytatorskie i konkursy
piosenki, projekty internetowe i in. Pod uwagę brane jest w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.
7. Ocenie podlega również umiejętność dokonywania autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez rozwiązywanie testów i zadań samooceny.
Ocena tych umiejętności uzupełnia ocenę kompetencji językowej ucznia.
8. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach i zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny,
zarówno przez nauczyciela, jak również przez uczniów. Jednocześnie praca w grupie podlega ocenie jako umiejętność wchodząca w skład
kompetencji kluczowych, kształtuje bowiem kompetencje społeczne ucznia.
9. Podczas lekcji języka hiszpańskiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia.
Za różne formy aktywności ucznia, jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym
uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu projektów językowych, gier i
zabaw itp., mogą być przyznawane plusy (3 plusy – ocena bardzo dobra).
10. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na podwyższenie oceny końcowej.
11. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze
zrozumieniem i pisanie, jak również za opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych. Mogą być one sprawdzane za pomocą następujących form:
odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, zadania domowe,kartkówka z aktualnego materiału, praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych
12. Pisemne formy testów i sprawdzianów są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę według następującej skali:
100% – 90% – ocena bardzo dobra
89% – 75% – ocena dobra
74% – 50% – ocena dostateczna
49% – 33 % – ocena dopuszczająca
32% – 0% – ocena niedostateczna.
Uczeń może uzyskać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeśli poprawnie wykona wszystkie zadania, zawarte w teście oraz dodatkowe nieobowiązkowe
zadania półotwarte lub otwarte, punktowane dodatkowo.
13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy. Ocenę niedostateczną zesprawdzianu uczeń może poprawić w
ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania tej oceny. Poprawę możepisać tylko jeden raz. Na poprawę oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej bądź
kartkówki uczeń ma tydzień.
14. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu półrocza nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować
tąinformację w dzienniku lekcyjnym.
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15. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez
rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek napisać ją w
wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
16. Poprawianie oceny przez ucznia przed końcem półrocza lub roku nie jest możliwe.
17. Brak zdolności artystycznych ucznia, np. w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został
przez niego zrealizowany, a uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania.
18. Zaangażowanie uczniów w pracę, motywacja do nauki powinny znaleźć odzwierciedlenie w wyższej ocenie.
19. Przy ocenie prac pisemnych ucznia dyslektycznego, ze względu na trudności grafomotoryczne, nie powinny być brane pod uwagę błędy
ortograficzne.
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