
Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne 

oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego 

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności: mówienie, 

czytanie, słuchanie i pisanie, oraz za obszary wiedzy: gramatyka i słownictwo. Ocenianie ucznia 

przyjmuje powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia oceny 

śródroczne i roczne. Nauczyciel stosuje następujące kryteria:  

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

  swobodnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału;  

 z łatwością buduje zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym;  

 posiada bogaty zasób słownictwa i potrafi go wykorzystać w praktyce; 

  starannie wykonuje prace o wyjątkowych walorach językowych; 

 bardzo chętnie wykonuje prace domowe;  

 niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje 

uczeń, który:  

 swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału;  

 z łatwością buduje zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym;  

 posiada bogaty zasób słownictwa określony w programie nauczania i potrafi go wykorzystać w 

praktyce;  bardzo chętnie wykonuje prace domowe;  

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału; 

 buduje zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym;  

 zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w 

praktyce;  

 przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe;  

 przeważnie aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 zna i potrafi operować niektórymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału; 

 buduje zdania proste, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, 

które czasami zakłócają sens przekazu;  

 na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie;  

 nieregularnie wykonuje prace domowe i inne – zawierające błędy;  



 rzadko aktywnie uczestniczy w zajęciach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem 

ich w praktyce;  

 zdania, które buduje, są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i 

logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy;  

 dysponuje ograniczonym słownictwem; 

  nieregularnie wykonuje prace domowe i inne – zawierające błędy; 6  

 nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, a zapytany popełnia wiele błędów.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą;  

 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych;  

 nie dysponuje podstawowym słownictwem;  

 rzadko odrabia prace domowe, które zawierają liczne błędy znacznie utrudniające zrozumienie 

treści.  

MÓWIENIE  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, 

niespójna i nie zawsze na temat; 

  zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany 

podpowiedziami z jego strony; 

  prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie.  

PISANIE  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

  chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace pisemne; 

  pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym;  

 pisze spójnie, bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych;  

 bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace pisemne;  

 pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym; 

  wyczerpująco pisze prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału; 



  pisze spójnie, ze sporadycznymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, które nie utrudniają 

zrozumienia tekstu;  

 zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 chętnie wykonuje obowiązkowe prace pisemne; 

  pisze prace pisemne dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące;  

 pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi; 

  popełnia nieliczne błędy gramatyczno-logiczne, które na ogół nie zakłócają przekaz;  

 zazwyczaj prawidłowo wykonuje prace domowe.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat;  

 stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych;  

 popełnia wiele błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, które w niewielkim stopniu zakłócają 

przekaz;  

 popełnia liczne błędy gramatyczno-logiczne, które mogą zakłócać przekaz; 

  nieregularnie wykonuje prace domowe.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat;  

 stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie; 

  popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, jak również liczne błędy gramatyczno-

logiczne, które mogą zakłócać przekaz;  

 rzadko wykonuje prace domowe.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 pisze nie na temat;  

 tworzy wypowiedź pozbawioną spójności i logiki;  

 popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne;  

 nie wykonuje prac domowych.  

SŁUCHANIE  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych; 

  potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego;  



 rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować;  

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające 

różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór;  

 bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych 

zawartych w podręczniku; 

  potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego;  

 rozumie większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować;  

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu – potrafi 

uzasadnić swój wybór;  

 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  nie zawsze potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

obcojęzycznych zawartych w podręczniku;  

 zazwyczaj potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego;  

 rozumie większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować;  

 zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających różnego typu 

– zazwyczaj potrafi uzasadnić swój wybór;  

 przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie zawsze potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

obcojęzycznych zawartych w podręczniku;  

 nie zawsze potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego; 

  nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi właściwie na nie reagować;  

 nie zawsze potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające różnego typu – 

nie zawsze potrafi uzasadnić swój wybór; 

  jest mało aktywny i ma problem z koncentracją podczas wykonywania zadań ze słuchu. Ocenę 

dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  



 nie potrafi zrozumieć sensu różnorodnych rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych 

zawartych w podręczniku; 

  zwykle nie potrafi wydobyć szczegółowych informacji z tekstu słuchanego;  

 zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie zawsze potrafi właściwie na nie reagować;  

 ma problem z rozpoznaniem uczuć i reakcji mówiącego;  

 na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z samodzielnym wykonaniem zadań 

sprawdzających różnego typu – zwykle zgaduje i potrzebuje pomocy;  

 nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniem nagrania nie rozumie jakichkolwiek 

rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych zawartych w podręczniku;  

 jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć 

ogólnego sens wypowiedzi;  

 nie rozumie polecenia nauczyciela i nie potrafi właściwie na nie reagować;  

 nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego;  

 nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu.  

CZYTANIE  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie 

kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora;  

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu 

i potrafi zawsze uzasadnić swoja decyzję; 

  zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania);  

 bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 czyta dla przyjemności teksty z podręcznika i czasami dodatkowe teksty;  

 rozumie przeczytane teksty – potrafi wybierać odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst 

sytuacyjny, określa intencje autora;  

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi 

uzasadnić swoja decyzję;  

 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta bezbłędnie, a podczas lekcji (bez przygotowania) popełnia drobne błędy;  



 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów – czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych 

informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem 

intencji autora;  

 na podstawie przeczytanego tekstu czasami popełnia błędy wykonując zadania sprawdzające 

różnego typu, lecz przeważnie potrafi uzasadnić swoja decyzję;  

 przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy;  

 raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie rozumie całego tekstu, lecz jest w stanie uchwycić ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre 

informacje z tekstu, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny, i ma problem z określeniem intencji 

autora; 

  na podstawie przeczytanego tekstu popełnia liczne błędy wykonując zadania sprawdzające różnego 

typu, czasami potrafi uzasadnić swoja decyzję;  

 czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta popełniając liczne błędy;  

 czasami zgłasza się do czytania na lekcji.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

  z czytanego tekstu rozumie jedynie pojedyncze wyrazy lub zwroty;  

  nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego;  

 nie rozumie kontekstu sytuacyjnego, i nie potrafi określić intencji autora;  

 przy wykonywaniu najprostszych zadań najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji;  

 sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając liczne błędy.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku;  

 z czytanego tekstu czasem rozumie jedynie pojedyncze wyrazy lub zwroty; 

  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających 

poziom zrozumienia ogólnego; 

  nie rozumie kontekstu sytuacyjnego, i nie potrafi określić intencji autora;  



 przy wykonywaniu najprostszych zadań najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji; 

  nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów;  

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając liczne błędy. 

 

WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

JĘZYK HISZPAŃSKI 

Ocena celująca  

 Uczeń starannie i systematycznie prowadzi zeszyt.  

 Wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe. 

  Jest w stanie opanować znaczną większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie 

odpowiedniki.  

 Potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania. Poprawnie czyta, raczej nie popełniając 

błędów w wymowie.  

 Rozumie sens tekstów (prostych i złożonych), potrafi bez problemu wyszukać w nich kluczowe 

informacje i zapisać je.  

 Potrafi sformułować i zapisać tekst, choć mogą w nim występować drobne błędy gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne.  

 Potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego. 

Ocena bardzo dobra  

 Uczeń starannie i systematycznie prowadzi zeszyt.  

 Wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe.  

 Jest w stanie opanować większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie odpowiedniki.  

 Potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania.  

 Poprawnie czyta, popełniając drobne błędy w wymowie. 

  Rozumie sens tekstów (prostych i złożonych), potrafi wyszukać w nich kluczowe informacje i 

zapisać je.  

 Potrafi sformułować i zapisać tekst, choć mogą w nim występować gramatyczne, ortograficzne 

i interpunkcyjne. Potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego.  

Ocena dobra  

 Uczeń starannie i systematycznie prowadzi zeszyt.  

 Wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe.  

 Jest w stanie opanować większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie odpowiedniki.  

 Może popełniać nieliczne błędy w pisowni.  

 Potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania.  

 Popełnia nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne.  

 Rozumie sens prostych tekstów, potrafi wyszukać w nich kluczowe informacje i zapisać je. 

Potrafi samodzielnie tworzyć proste teksty i wypowiedzi.  

 Podczas czytania popełnia nieliczne błędy.  



Ocena dostateczna 

 Uczeń posiada uzupełniony, systematycznie prowadzony zeszyt.  

 Wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe.  

 Jest w stanie opanować przynajmniej dziesięć słów z danej lekcji i potrafi je w miarę poprawnie 

wymówić, choć może popełniać błędy w pisowni.  

 Potrafi podać polskie odpowiedniki poznanych obcych słów oraz dopasować obce słowa do ich 

polskich odpowiedników.  

 Potrafi wykonywać zadania gramatyczne, bazując na przedstawionych przykładach.  

 Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela, ale też próbuje wykonać je samodzielnie.  

 Popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne.  

 Potrafi przeczytać tekst, choć z licznymi błędami.  

 Częściowo rozumie czytany tekst i potrafi wyszukać w nim chociaż kilka kluczowych informacji. 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń posiada zeszyt i prowadzi go systematycznie.  

 Wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadnia domowe.  

 Opanował przynajmniej kilka słów kluczowych z danej lekcji, nie potrafi ich właściwie zapisać, 

ale ich wymowa przynajmniej trochę przypomina wymowę danego słowa w języku obcym.  

 Potrafi dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników.  

 Potrafi wykonywać ćwiczenia gramatyczne, bazując na przedstawionych przykładach i 

schematach. 

  Wykonuje, z pomocą nauczyciela, ćwiczenia i zadania. Popełnia błędy leksykalne i 

gramatyczne. Słabo czyta, ale stara się odczytywać tekst, a w razie dużych problemów z 

czytaniem, stara się powtarzać czytane przez nauczyciela słowa i fragmenty zdania.  

Ocena niedostateczna 

 Uczeń nie opanował minimum wiadomości i umiejętności z języka obcego.  

 Niechętnie uczestniczy w lekcjach, nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez 

nauczyciela, nie prowadzi systematycznie zeszytu, nie odrabia prac domowych. 

 


