
PSO J. HISZPAŃSKI 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka hiszpańskiego 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie 
 klasy VII - VIII 

 

Obszary podlegające ocenie 

1. Prace klasowe – trwają 1 godzinę lekcyjną, zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej, 

przeprowadzane po omówieniu danego działu, powtórzeniu go i wpisaniu do dziennika Librus,  

2. Kartkówki –  nie są zapowiedziane, obejmują słownictwo lub formy gramatyczne z ostatnich 3 

lekcji, trwają 5-10 minut w zależności od tematu, nie podlegają poprawie, 

3. Czytanie – przygotowywanie płynnego czytania w domu,  

4. Teksty na pamięć – wiersze, piosenki, krótkie zdania - nie podlegają poprawie, 

5. Ustne odpowiedzi – na lekcji związane z omawianym tematem na plusy, przygotowane w domu 

dłuższe wypowiedzi na ocenę, 

6. Prace domowe – wykonywane pisemnie w zeszycie ćwiczeń, interaktywne na stronie 

wydawnictwa Draco. 

7. Aktywność – udział w lekcji, zaangażowanie, przygotowywanie dodatkowych informacji 

związanych z przerabianym materiałem, powtarzanie słownictwa w quizlecie. 

8. Udział w konkursach – zarówno wewnątrzszkolnych jak i zewnętrznych, 

9. Dodatkowe prace – prezentacje, plakaty, projekty. 

 

Kryteria ocen z języka hiszpańskiego 

- Ogólne kryteria ocen z języka hiszpańskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

- Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,6 oraz osiąga sukcesy w 

konkursach  przedmiotowych 

 - Oceny za test, kartkówkę wystawiane są na podstawie liczby punktów zdobytych według następujących 

kryteriów: 

        ocena 

celująca  - 100%  (+ praca dodatkowa) 

bardzo dobra  - 99% - 90% 

dobra  - 89% - 75% 

dostateczna  - 74% - 50% 

dopuszczająca  - 49% - 40% 

niedostateczna  - 39% - 0% 

Zasady ogólne 

 Na każdą lekcje uczeń przynosi podręcznik, ćwiczenie oraz zeszyt w kratkę. 

 Zeszyt ćwiczeń musi być systematycznie prowadzony, w razie nieobecności zeszyt musi być 

uzupełniony jak najszybciej. 

 W zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat lekcji i robimy krótką notatkę z podręcznika. 

 Można zgłosić w semestrze 2 nieprzygotowania (tzn.  zgłosić brak podręcznika lub/i zeszytu 

ćwiczeń lub pracy domowej). 

 Po wykorzystaniu 2 dozwolonych nieprzygotowań w danym semestrze za kolejne 

nieprzygotowanie do lekcji, tzn. brak książki, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 Prace klasowe można poprawiać tylko raz, ocena z poprawy będzie wpisywana do dziennika, 

 Jeśli uczeń opuści test – pracę klasową to ma 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły na 

zaliczenie materiału, po ustaleniu terminu z nauczycielem,  

 Kartkówki  są zaliczane na oceny lub na plusy,  wyniki kartkówek są wpisywane do dziennika. 

 Za aktywne branie udziału w lekcjach uczeń będzie otrzymywał „+”. Za 5 plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. 

 

Ocena semestralna i roczna 

Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia na podstawie oceny semestralnej jak i całorocznej 

systematycznej pracy ucznia. Jeśli ocena ucznia waha się między dwoma stopniami, uczeń może wystąpić 

o dodatkowe zadania, które pomogą mu otrzymać lepszą ocenę. Dla uczniów, z których ocen jasno wynika, 

na jaki stopień zasłużyli, nie są przewidziane dodatkowe prace na lepszą ocenę. 
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Dzieci z opiniami poradni PP 

Wszystkie kryteria są dostosowywane do możliwości uczniów z ryzykiem dysleksji, dysgrafią oraz 

dysortografią. Prace pisemne - kartkówki uczniów z dysleksją oceniane będą przede wszystkim ze względu 

na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, 

czy poziom graficzny pisma. Testy będą umożliwiały wykazanie się znajomością zasad pisowni i 

gramatyki, oraz rozumienia tekstu czytanego, pisanego oraz słuchanego. 


