
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 

 

Przedmiotowe zasady oceniania mają na celu: 

 systematyczną obserwację postępów ucznia w nauce, 

 zapoznanie ucznia z poziomem jego osiągnięć, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczenie uczniom, rodzicom i wychowawcom precyzyjnej informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności i postawa ucznia (pracowitość i aktywność). 

2. Ocenianiu podlegać mogą: 

 praca klasowa: po każdym rozdziale poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania: 45 minut; 

 kartkówki czas trwania: do 15 minut; 

 wypowiedź ustna: kilkuzdaniowa wypowiedź, dialog, prezentacja; 

 wypowiedź pisemna: krótka forma użytkowa (ogłoszenie, opis, etc.); 

 zadania domowe; 

 aktywność podczas zajęć, udział w konkursach i projektach językowych (ocena aktywności 

ucznia może być również negatywna – w przypadku gdy uczeń nie wykonuje ćwiczeń 

ustnych lub pisemnych, nie sporządza notatki z lekcji, przeszkadza i dekoncentruje innych 

uczniów); 

 zeszyt – estetyka i kompletność notatek z lekcji. 

 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 

Wypowiedź ustna 4 

Wypowiedź pisemna 5 

Praca klasowa 5 

Kartkówka  3 

Zeszyt  3 

Praca na lekcji, aktywność, udział w 
konkursach i projektach językowych 

5 

Praca domowa 2 

 



 

II. ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

 

1. Uczeń  może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą uzyskaną ze  

sprawdzianu lub testu w terminie ustalonym z nauczycielem.   

2. Uczeń  traci  możliwość poprawy pracy, gdy w trakcie pisania pracy korzystał z 

niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się w wyznaczonym terminie do zaliczenia  

pracy.  

3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w 

określonym terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to w terminie ustalonym z 

nauczycielem.  

4. Uczeń ma prawo do 2 (w semestrze) zgłoszeń  „nieprzygotowania” do lekcji, 

odnotowane one zostaną w dzienniku. Nieprzygotowanie do zajęć musi uczeń  zgłosić 

nauczycielowi przed lekcją (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).  

5. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń  ma 

obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi.  

6. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy i podręcznik.  

7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń  jest zobowiązany do samodzielnego 

uzupełnienia zaległości.  

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami radami pedagogicznej nauczycie e 

są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca w tym samym terminie pisemnie informuje 

rodziców i odnotowuje to w dzienniku. Na tydzień  przed klasyfikacyjnymi 

posiedzeniami rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia o przewidywanej dla 

niego ocenie.   

 


