
Przedmiotowe Zasady Oceniania - j. hiszpański.

(Ostatnie modyfikacje wprowadzone we wrześniu 2020 roku)

1. Modelowo rzecz biorąc, ocenianie osiągnięć uczniów dokonuje się w obrębie 

czterech poziomów języka:

• języka mówionego

• języka pisanego

• języka słuchanego

• języka czytanego

2. Każdy z poziomów odsyła do szeregu elementów, które mogą być 

oceniane:
2.1. j. mówiony: oznacza przede wszystkim konwersacje - między uczniem a 

nauczycielem, między dwoma uczniami, w grupie uczniów - które pokazują 

stopień opanowania przez ucznia różnych poziomów dyskursu: 

pragmatycznego, DP, (? Cómo se va a.?), eksplikatywno-opisowego, 
DE, ( En Madrid Hay muchos monumentos...), narracyjnego, DN, (Ayer 
fuimos a ver a nuestros abuelos...), argumentacyjnego, DA, ( No creo que 

sea un problema ).

2.2. j.pisany: elementami charakterystycznymi, które podlegają ocenie są 

kartkówki, sprawdziany całogodzinne, zadania domowe od form prostych typu 

dialogowego do wypracowania na temat; a także inne teksty pisane - na 

tablicy, plakaty; w klasach trzecich pisanie listu prywatnego, wiadomości, 

kartki pocztowej, itp.

2.3. j.słuchany: sprawdzany poprzez konwersację, która odzwierciedla stopień 

rozumienia języka słyszanego lub tzw. rozumienie ze słuchu - ocenie 

podlegają testy, które wypełnia uczeń po wysłuchaniu nagranego lub 

przeczytanego przez nauczyciela tekstu.

2.4. 2.4 j. czytany: ocenia się przede wszystkim poprawność w czytaniu tekstu, a 

więc intonację, artykulację, w przypadku j. francuskiego - łączenia 

międzywyrazowe; ponadto, poprzez zbiór pytań sprawdza się stopień

2.5. zrozumienia tekstu przez ucznia.

3. Poza językiem sensu stricte elementem ocenianym może być także sposób 

prowadzenia zeszytu. Ważną rolę w wystawianiu końcowej oceny - zwłaszcza 



w przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną - odgrywa rubryka 

oznaczona AC (aktywność). Rubryka ta odsyła do szeroko rozumianej 

aktywności ucznia: od napisania tematu na tablicy, przyniesienia kredy, poprzez 

obecność na zajęciach, po aktywność językową. Z zastrzeżeniem, iż sama 

obecność na lekcjach, bez osiągnięcia opisanego poniżej minimum do uzyskania 

oceny pozytywnej, nie może być jedyną podstawą zaliczenia przedmiotu.

4. Liczba ocen: zgodnie z przepisami ogólnego systemu oceniania, każdy uczeń 

powinien mieć minimalnie tyle ocen ile ma godzin języka plus jeden. W przypadku 

j. francuskiego i j. hiszpańskiego są to generalnie trzy oceny. W praktyce, 

uczniowie uczęszczający na zajęcia otrzymują więcej ocen: na pewno co 

najmniej jedną ocenę z konwersacji, jedną lub więcej ocen z kartkówek, jedną lub 

dwie z godzinnych prac pisemnych, i jedną z zadania domowego. Dodać należy 

do tego ewentualne oceny z zeszytu, lektury tekstu, wykonanych dodatkowo prac 

na rzecz pozostałych uczniów, np. uczestnictwo w wieczorze francuskim.

5. Hierarchia ocen, poprawianie oceny śródrocznej i końcoworocznej, ocena 

niedostateczna :
5.1. 6.1 Ponieważ znakomita większość aktywności językowej związana jest z 

językiem mówionym, najwyżej w hierarchii stoi ocena z konwersacji. 
Następne w hierarchii to oceny z kartkówek, dużych sprawdzianów( o ile są w 

danym semestrze realizowane), pisemnych prac domowych. Oznacza to 

przede wszystkim, że uczeń, któremu słabiej wychodzą formy pisane, ale 

panuje nad językiem mówionym, otrzymuje ocenę wyższą, osiąga bowiem 

główny cel nauczania. Ranga form pisanych języka zrównuje się z 

konwersacją w grupach maturalnych i w ostatnich klasach w odniesieniu do 

form takich jak wiadomość, list, rozprawka, opowiadanie, recenzja, opis. 

Najwyższa pozycja konwersacji w hierarchii ocen, nie oznacza, iż uczeń, 

który niejako z „natury” jest osobą o słabszej aktywności językowej, nie może 

uzyskać oceny bardzo dobrej z przedmiotu : może ją uzyskać o ile otrzymuje 

bardzo dobre oceny z form pisanych.

5.2. 6.2 Uczeń, który chce podnieść ocenę śródroczną lub końcoworoczną ( z 

wyjątkiem oceny niedostatecznej) dokonuje tego poprzez konwersację z 

nauczycielem na dwa wybrane tematy z listy wszystkich opracowanych 

tematów. Podnoszenie oceny odnosi się do sytuacji wątpliwych - dwójka czy 

trójka, trójka czy czwórka, itp. Jeżeli z zebranych ocen uczniowi wychodzi w 



sposób jasny określona ocena, nauczyciel może, ale nie musi zgodzić się na 

odpytywanie ucznia w celu jej podwyższenia. I to niezależnie od faktu, iż 

ostatecznym terminem, tzw. „death line” wystawiania ocen śródrocznych i 

końcowo rocznych jest termin wskazany przez Dyrekcję szkoły.

W klasach trzecich ocena końcoworoczna może być również poprawiana w 

obrębie form pisanych. Warunkiem koniecznym do uzyskania oceny 

bardzo dobrej na półrocze jest otrzymanie co najmniej trzech ocen bardzo 

dobrych lub dobrych plus: z konwersacji, z kartkówek, dużego sprawdzianu, z 

zadania domowego, oraz co najmniej ocen dobrych z pozostałych elementów 

ocenianych. Ocenę bardzo dobrą na koniec roku może uzyskać uczeń, który 

na półrocze miał ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Ocenę celującą na koniec 

roku może uzyskać uczeń, który za całkowicie bezbłędne wykonanie zadań 

(konwersacja, sprawdzian, kartkówka) uzyskał ocenę celującą lub przeszedł 

do drugiego etapu Olimpiady Języka Francuskiego.

5.3. Uczeń, który w odniesieniu do punktów od 2.1 do 2.4, oraz punktu 3 jest 

bardzo słaby, ma przewagę ocen niedostatecznych, zwłaszcza z konwersacji, 

z kartkówek i z dużych sprawdzianów, narażony jest na porażkę szkolną z 

przedmiotu, czyli ocenę niedostateczną. W tym przypadku dużą rolę 

odgrywa AC, czyli aktywność. Oznacza to że, przy zachowaniu wszelkich 

proporcji, jeśli uczeń nie jest utalentowany językowo, lecz wykazuje 

aktywność - stara się poprawić oceny niedostateczne, jest obecny i 

aktywny na lekcjach - to może on otrzymać ocenę dopuszczającą. Słowem, 

ocenę niedostateczną na półrocze lub koniec roku otrzyma na pewno uczeń 

mający oceny niedostateczne z głównych elementów ocenianych, a tym 

bardziej jeśli wpisuje się swoim zachowaniem w tzw. „profil lesera”, czyli ma 

dużo nieobecności na lekcjach nie uzasadnionych poważną chorobą lub 

sytuacją rodzinną. Ostatecznie więc, warunkiem koniecznym do uzyskania 

oceny dopuszczającej na półrocze i koniec roku jest uzyskanie co 

najmniej dwóch ocen dopuszczających w obrębie trzech obowiązkowych - z 

konwersacji, z kartkówek i/lub dużego sprawdzianu, oraz w miarę regularne 

uczęszczanie na lekcje. Warunkiem otrzymania oceny co najmniej 

dopuszczającej na koniec roku jest zaliczenie pierwszego i drugiego 

semestru na ocenę dopuszczającą.



Jeżeli w ciągu całego semestru uczeń uzyskał same jedynki z głównych 

elementów nauczania - konwersacje, sprawdziany pisemne, to na tydzień 

przed ostatecznym wystawianiem oceny półrocznej lub końcowo rocznej 

nauczyciel może odmówić poprawiania oceny. „Nie ma zdobywania ocen 

pozytywnych w ostatniej chwili”.

6. Odrabianie zaległości:
6.1. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie pisemnym godzinnym 

zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie następującej treści z 

podpisem rodzica: „Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego 

syna/mojej córki w dniu .., wiem, że tego dnia miał miejsce sprawdzian 

godzinny z przedmiotu”.

Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z dużego sprawdzianu lub 

byli nieobecni piszą go w terminie ustalonym z nauczycielem. Dopuszcza się 

możliwość wyłącznie jednokrotnego poprawiania dużego sprawdzianu! 
Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną po raz wtóry, materiał traktuje się 

jako niezaliczony co rzutuje na ostateczną ocenę.

6.2. Uczniowie, którzy nie pisali kartkówki w ustalonym wcześniej pierwszym 

terminie lub otrzymali ocenę niedostateczną są zobowiązani pisać ją w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin ten może, ale nie musi 

zostać zapowiedziany! Dopuszcza się możliwość wyłącznie 

jednokrotnego poprawiania kartkówki!
6.3. Jeżeli było zadanie pisemne do zrobienia w zeszycie, zaś uczeń zapomniał 

zeszytu lub pracy nie napisał, musi to zgłosić na początku lekcji. Zgłoszenie 

braku pracy w momencie kiedy nauczyciel prosi o jej przedstawienie 

skutkować może oceną niedostateczną. O ile sytuacja się nie powtarza 

nauczyciel może uwzględnić brak pracy domowej nie wstawiając oceny 

niedostatecznej.

6.4. Uczeń, który otrzymał na koniec semestru ocenę niedostateczną musi 

odrobić zaległości do końca marca.

6.5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednokrotnego nieprzygotowania w 

semestrze. Zaległości wynikające z dłuższej nieobecności ucznia w szkole 

muszą być odrobione w terminie określonym w porozumieniu z nauczycielem. 

Pojedyncze nieobecności i wynikające stąd zaległości uczeń musi nadrobić 

sam tak aby być gotowym do odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez 



nauczyciela. Obowiązkiem ważnym ucznia jest uzupełnianie w zeszycie 

braków wynikających z nieobecności od chwili powrotu do szkoły!

7. Sposób oceniania prac pisemnych: zarówno duże sprawdziany jak i kartkówki 

oceniane są wedle skali punktowej. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

uzyskał minimum 40 % możliwych punktów do otrzymania.

8. Sposób oceniania konwersacji: instancją nadrzędną w ocenie z konwersacji 

jest nauczyciel, który w oparciu o swoje kompetencje wystawia ocenę biorąc pod 

uwagę szereg elementów: bogactwo językowe, użyte struktury składniowe, 

poprawność gramatyczną, styl, trafność sformułowań, bogactwo merytoryczne 

wypowiedzi, poprawność fonetyczną. Elementy te nie podlegają ujęciu 

ilościowemu lecz jakościowemu - nie ujmujemy ich w punktach, ale w szkolnej 

skali ocen typu niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, 

celujący. Oto bardziej szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnej:

TREŚĆ KOMUNIKACJA JĘZYK

Ocena celująca:

wypowiedź 

wyczerpująca, 
swobodna, logiczna, 
kreatywna, 
poparta przykładami, 
interesująca lub wiedza 

ucznia
znacznie wykracza poza 

materiał przewidziany 

programem nauczania.

Ocena celująca: 

swobodna, 

aktywna postawa ucznia, 

pełne 

zrozumienie pytań 

stawianych 

przez nauczyciela

Ocena celująca: uczeń 

posiada 

bogate słownictwo, 

posługuje 

się wyrażeniami 

idiomatycznymi, stosuje 

różnorodne struktury 

leksykalne i gramatyczne. 

Posiada bardzo dobrą 

wymowę 

i właściwy akcent 

zdaniowy.

Bardzo dobra:

Wypowiedź 

samodzielna, 
wyczerpująca,,

Bardzo dobra: 

komunikacja 

płynna, przebiegająca bez

Bardzo dobra: język 

wypowiedzi poprawny, 

uczeń

używa skomplikowanych 

konstrukcji leksykalnych i



logiczna, zrozumiała, 
poparta 

odpowiednimi 
przykładami

zakłóceń, odpowiedzi i 

reakcje ucznia świadczą o 

pełnym zrozumieniu 

stawianych mu pytań

gramatycznych.

Dopuszczalne

są nieliczne błędy, które 
jednak

nawet w najmniejszym 

stopniu

nie zakłócają komunikacji. 

Wypowiedź poprawna 

pod

względem fonetycznym.

Dobra:
wypowiedź 

zadowalająca, 
zrozumiała, zawiera 

rzeczowe, 
przekonujące 

argumenty

Dobra: komunikacja 

przebiega 

poprawnie, wymaga 

niewielkiej 

ingerencji nauczyciela

Dobra: język wypowiedzi 

poprawny. Uczeń 

popełnia

drobne błędy leksykalne i 

gramatyczne. Wymowa i 

intonacja prawidłowe.

Dostateczna:
wypowiedź zawiera 

nieliczne
rzeczowe argumenty, 
zauważalne są częste 

powtórzenia

Dostateczna: komunikacja 

nie

przebiega płynnie, 

wspomagana jest 

częstymi

pytaniami nauczyciela, 

odpowiedzi ucznia

świadczą o

niepełnym zrozumieniu

pytań

stawianych przez 

nauczyciela.

Uczeń wykazuje tylko 

możliwości odtwórcze

Dostateczna: język 

wypowiedzi 

nie jest w pełni 

zrozumiały.

Uczeń popełnia liczne 

błędy 

gramatyczne. Posiada 

ograniczony zasób 

słownictwa.

Jego wypowiedzi nie są 

poprawne fonetycznie

Dopuszczająca:
wypowiedź częściowo

Dopuszczająca: 

wypowiedź

Dopuszczająca: język



zrozumiała, odpowiedzi 
nieadekwatne do 

stawianych
pytań, brak rzeczowych 

argumentów, 
zauważalne są 

bardzo liczne 

powtórzenia.

niekomunikatywna, 

sterowana

w całości przez 

nauczyciela.

wypowiedzi mało 

zrozumiały.

Pojawiają się liczne błędy 

gramatyczne, fonetyczne i 

leksykalne zakłócające 

komunikację.

Niedostateczna:
1) uczeń nie podejmuje 

tematu.
2) wypowiedź ucznia 

całkowicie odbiega od 

tematu
3) wypowiedź ucznia 

jest całkowicie 

niezrozumiała

9. Ocena celująca: ocenę celującą może otrzymać uczeń który, 

• uzyskał 100 % punktów, w przypadku prac ocenianych punktowo 

• bezbłędnie wykonuje pozostałe elementy oceniane języka

• dostał się do pozaszkolnego etapu Olimpiady Przedmiotowej.

10. Wszystkie inne kontrowersyjne sytuacje nie opisane powyżej rozstrzyga 

nauczyciel z uczniem w duchu wzajemnego szacunku i poszanowania zdrowego 

rozsądku.

sporządził nauczyciel j. francuskiego i hiszpańskiego 

Mieczysław Chomicz

- zmodyfikowany punkt .6.3 s. 3.



Kielce, wrzesień 2020r.


