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Ogólne zasady oceniania 
 

Zgodnie z programem nauczania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  na zajęciach 

z języka hiszpańskiego:  

1) Oceniania dokonuje się w odniesieniu do wymagań edukacyjnych ujętych w podstawie 

programowej oraz realizowanym programie nauczania. 

 

2) Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia, tzn.: 

● spontaniczne wypowiedzi ustne (1-2-minutowe wypowiedzi na dany temat, odpowiedzi 

na pytania nauczyciela, itp.) 

● przygotowane wypowiedzi ustne (prezentacje, odgrywanie scenek, dialogi układane 

w parach, 

● prace pisemne realizowane w grupach oraz indywidualnie (pojedyncze zadania i krótsze 

formy użytkowe pisane na lekcji oraz dłuższe, bardziej czasochłonne, wykonywane 

w domu) 

● projekty wykonywane w grupach lub indywidualnie 

● testy (zapowiedziane przez nauczyciela i poprzedzone powtórzeniem  

● kartkówki sprawdzające materiał z ostatnich lekcji 

● zaangażowanie w lekcję  

● udział w konkursach i programach międzyszkolnych 

● prace dodatkowe 

 

3) Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się możliwie jak najczęściej. Może 

przyjmować dwie formy: pisemną oraz ustną, dzięki czemu uczeń jest sprawiedliwie 

oceniany, a ponadto otrzymuje rzetelną i kompleksową informację zwrotną na temat 

poczynionych postępów oraz przebiegu jego procesu uczenia się. 

 

4) Prace klasowe i sprawdziany trwają całą jednostkę lekcyjną i obejmują materiał większy 

niż z trzech lekcji. Diagnozują zarówno poziom wiadomości, jak i umiejętności. Są 

zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
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5) Kartkówki trwają do 15 minut i obejmują materiał z zakresu od jednej do trzech 

ostatnich lekcji lub sprawdzają przygotowanie uczniów z materiału z ostatniej pracy 

domowej. Mogą być niezapowiedziane. 

 

 

6) W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń ma obowiązek 

napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie,  

 

 

7) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania terminów oddawania krótkich form 

wypowiedzi pisemnej. Nieodrobienie pracy domowej w wyznaczonym terminie może 

skutkować oceną niedostateczną. 

 

8) W czasie lekcji uczniowie mają wyłączone wszelkie urządzenia elektroniczne poza 

tymi, które w uzgodnieniu z nauczycielem są wykorzystywane w procesie lekcyjnym. 

 

9) Uczeń ma prawo: 

● zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze 

● poprawienia oceny ze sprawdzianu  
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