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1. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony zgodnie z: Zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego zawartymi w Przewodniku Ucznia i Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. 

Matki Jadwigi Borzęckiej, Statutem Szkoły, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

2. Uczeń ma obowiązek: 

 

a) posiadać na lekcji: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt do prowadzenia notatek (w którym 

będzie prowadził notatki zgodnie z rozdziałem 4, §27, pkt 4 Przewodnika Ucznia i Rodziców) 

b) być przygotowanym do zajęć na lekcjach języka hiszpańskiego, z możliwością zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji 2 razy w semestrze (z wyjątkiem dni, w których ma się odbyć 

zapowiedziana praca kontrolna, sprawdzian lub test), jednak musi to zgłosić przed zajęciami. 

c) przyswajać na bieżąco wszystkie słówka, które pojawiły się na zajęciach (wchodzą one 

również w zakres materiału obowiązującego na sprawdzianach i pracach kontrolnych) 

 

3. Uczeń ma prawo: 

 

a) otrzymać od nauczyciela wyniki i oceny prac pisemnych (w tym sprawdzianów i prac 

kontrolnych) wraz z ich ustnym lub pisemnym uzasadnieniem 

b) poprawy oceny z jednej pracy kontrolnej w semestrze, i wszystkich ocen niedostatecznych 

otrzymanych ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych lub pracy domowej, w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. 

 

4. Ocenie podlegają*: 

 

a) prace kontrolne (waga 3) 

b) sprawdziany (materiał z trzech ostatnich lekcji) (waga 2) 

c) odpowiedzi ustne (materiał z trzech ostatnich lekcji) (waga 2) 

d) zadania domowe (waga1) 

e) aktywność na lekcji (waga 2) ( 

f) dodatkowe zadania, projekty (waga 2) 

 

W skład oceny wchodzi poprawność gramatyczna, leksykalna, ortograficzna (tylko w przypadku prac 

pisemnych), a także bogactwo środków leksykalnych 

 

Aktywność na lekcji premiowana jest za pomocą systemu plusów i minusów: 3 plusy są równe ocenie bardzo 

dobrej, natomiast 3 minusy (które można otrzymać za brak materiałów, które uczeń ma obowiązek mieć na lekcji 

lub zadania domowego) skutkują oceną niedostateczną. 

 

Ocena końcowa jest wystawiana z uwzględnieniem średniej ważonej ocen cząstkowych, otrzymanych w czasie 

semestru/ roku szkolnego. Nie jest jednak średnią arytmetyczną. 

 

5. Stopnie procentowe: 

 

a) 100% i więcej celujący 



b) 86% - 99% bardzo dobry 

c) 71% - 85% dobry 

d) 56% - 70% dostateczny 

e) 41% - 55% dopuszczający 

f) 0% - 40%  niedostateczny  

 

6. Ogólne wymagania edukacyjne: 

 

Ocena Wymagania. 

Uczeń: 

dopuszczająca Dysponuje niewystarczającym zasobem 

słownictwa, struktur gramatycznych, 

popełnia błędy fonetyczne i ortograficzne, 

komunikacja w języku hiszpańskim sprawia 

mu trudności (zarówno w odbiorze jak i 

udzielaniu informacji), jednak wykazuje 

aktywność i zaangażowanie na lekcji. 

dostateczna Opanował materiał w sposób niedokładny, co 

zakłada, że zna podstawowe słownictwo i 

struktury gramatyczne, jednak używanie ich 

sprawia mu kłopot, czasem popełnia błędy 

fonetyczne i ortograficzne, potrafi, choć z 

trudnościami, komunikować się w języku 

hiszpańskim. 

dobra Opanował materiał i posiada wiedzę i 

umiejętności przewidziane na dany poziom, 

sporadycznie popełnia błędy językowe, które 

jednak nie utrudniają mu komunikacji w 

języku hiszpańskim. 

bardzo dobra Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane 

na danym poziomie. Prawie nie popełnia 

błędów gramatycznych ani leksykalnych, nie 

popełnia błędów fonetycznych ani 

ortograficznych, komunikuje się w języku 

hiszpańskim w sposób płynny i poprawny. 

celująca Opanował bezbłędnie materiał przewidziany 

na danym poziomie, spełnia wszystkie 

warunki na ocenę bardzo dobrą, i dodatkowo 

jego wiedza w zakresie języka i kultury 

hiszpańskiej wykraczają poza materiał 

przewidziany na zajęciach. Uczeń bierze 

udział w dodatkowych projektach/ 

konkursach/ zadaniach/ zajęciach. 

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje gdy nie spełnia warunków koniecznych do otrzymania oceny 

dopuszczającej. 

 


