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Niniejsze wymagania edukacyjne odnoszą się do nauczania języka hiszpańskiego na 

czwartym poziomie edukacyjnym, tj. dla klas I-III liceum. Prezentowane wymagania 

edukacyjne  powstały w oparciu o: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r.  

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

3. Podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Podręcznik „Español lengua viva1/2” 

. 

1. Formy oceniania:  

a. prace klasowe, testy, 

b. kartkówki, 

c. odpowiedzi ustne, 

d. wypowiedzi ustne, 

e. prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie, 

f. zadania domowe, 

g. aktywność. 

2. Oceny bieżące ustalane są według skali: 

 

a. stopień celujący – 6 

b. stopień bardzo dobry – 5 

c. stopień dobry – 4 

d. stopień dostateczny – 3 

E. stopień dopuszczający – 2 

f. stopień niedostateczny – 1 

Każda forma pisemna będzie zawierała zagadnienia, które uczeń powinien opanować. 

Ponadto uczeń będzie otrzymywał informację zwrotną od nauczyciela. 

3. Na zajęciach z języka hiszpańskiego obowiązuje następująca skala oceniania prac 

pisemnych: 



    0-44%- ocena niedostateczna 

    45-54%- ocena dopuszczająca   

    55-74%- ocena dostateczna 

    75-90%- ocena dobra 

    91-99%- ocena bardzo dobra 

    100%- ocena celująca  

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE 

   

Gramatyka i słownictwo  

Ocena dopuszczająca.  

 uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych  

 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne  

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania  

 czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny  

Ocena dostateczna.  

 uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi  

 potrafi budować zdania niekiedy spójne  

 zazwyczaj stosuje zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania  

 używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

Ocena dobra.  

 uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych  

 potrafi budować zdania większości przypadków spójne  

 zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania  

 używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym  

Ocena bardzo dobra.  

 uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi  

 potrafi budować spójne zdania  

 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania  

 używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

 

Ocena celująca. 

 uczeń operuje gramatyką i leksyką nie popełniając żadnych błędów 



   

Mówienie  

Ocena dopuszczająca  

 uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami  

 potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem  

 posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów  

 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze 

bardziej złożonym/abstrakcyjnym  

 rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością  

Ocena dostateczna  

 uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem  

 posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych 

błędów  

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć  

Ocena dobra  

 uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem  

 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy  

 dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności  

Ocena bardzo dobra  

 uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 potrafi mówić spójnie bez wahań  

 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów  



 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

 potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym  

 potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

 można go z łatwością zrozumieć  

 

Ocena celująca. 

 uczeń mówi płynnie i bezbłędnie 

Pisanie  

Ocena dopuszczająca  

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo  

 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji  

 w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty  

 może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości  

 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji  

Ocena dostateczna  

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo  

 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny  

 w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów  

 może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości  

 używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji  

 

 

Ocena dobra  

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone struktury i 

słownictwo  

 zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  

 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca 

niewiele miejsca  

 pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości  

 używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji  

Ocena bardzo dobra  

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo  

 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  



 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty  

 pisze teksty odpowiedniej długości  

 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji  

 


