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Uczeń posiada podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz materiały dodatkowe określone przez nauczyciela. Przedmiotem oceniania jest wiedza przedmiotowa, 

umiejętności językowe, umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (ocena formalna) oraz umiejętność przekazywania             i dzielenia się 
wiedzą, zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek wkładany w osiąganie wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności (ocena kształtująca). Uczeń ma 

obowiązek odrabiać prace domowe w zeszycie, ćwiczeniach lub na kartkach w zależności od zaleceń nauczyciela.  

1. Stosowane przez nauczyciela sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów to: 

1. odpowiedzi ustne (co najmniej 1 w semestrze - np. dialog w parach, odgrywanie scenek, odpowiedzi na pytania nauczyciela). Ocenia się płynność, 

komunikatywność, dobór słownictwa, poprawność gramatyczną, wymowę. 
2. prace pisemne(np. pisanie dialogów, krótkich form użytkowych, pojedynczych zdań, kartkówki - trwające do 15 minut nie wymagające zapowiedzi, 

z trzech ostatnich tematów lekcyjnych; 

sprawdziany – obejmujące większą partię materiału lub kończące dział, zapowiedziane i zapisane w dzienniku z 1-tygodniowym wyprzedzeniem; 
3. prace domowe – zadania;  

4. samoocena – ćwiczenia realizowane indywidualnie polegające na refleksji ucznia nad tym, co już potrafi, a co jeszcze musi poprawić. 

5. regularna praca w aplikacji multimedialnej Insta. Ling. 
 

2. Skala ocen obowiązująca dla prac z wynikiem punktowym: 

 cel 98-100% bdb 85-97% db 70-84% dst 55-69% dop 40-54% ndst 0-39% 

3. Poprawa ocen i uzupełnienie zaległości: 

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać testu z całą klasą w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej, jest zobowiązany 
do zgłoszenia się do nauczyciela w ciągu 14 dni od dnia nieobecności w celu napisania zaległej pracy. 

 Poprawa ocen odbywa się w wyznaczonym terminie przez nauczyciela.  Uczeń ma prawo poprawić ocenę z prac pisemnych (kartkówki i sprawdziany) tylko 
raz.  



Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace w ciągu 2 tygodni roboczych (zwolnienia lekarskie i dni wolne wydłużają ten 

termin). 

Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przechowuje przez okres całego roku szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i rodziców. 

4. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
- zgodnie ze Statutem Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem 

-  pisemny test językowy obejmujący materiał z całego roku szkolnego oceniany zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu oceniania 

- uczeń starający się o ocenę wyższą niż przewidywana musi wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu w terminie trzech dni od czasu 

poinformowania go przez nauczyciela o ocenie przewidywane j. 

-ocena może być podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej tylko o jeden stopień. Uczeń otrzymuje ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli otrzyma 
co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów z pracy pisemnej obejmujących zagadnienia tematyczne na danym poziomie wymagań.  

5. Ocena półroczna i końcowo roczna uwzględniają oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących 

w danym półroczu. 

Przy wystawianiu ocen na zakończenie półrocza lub roku szkolnego największe znaczenie mają stopnie z prac pisemnych obejmujących większą partię 
materiału, sprawdzianów z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu                     i czytania 

ze zrozumieniem). 

Ocena na pierwsze półrocze jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 

6. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach językowych oraz wydarzeniach szkolnych 

związanych z nauczanymi językami obcymi. 



 

OCENA 

 

GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

 

SŁUCHANIE 

 

MÓWIENIE 

 

PISANIE 

 

CZYTANIE 

 

 Niedostateczny 

 
1.Nie opanował zagadnień 
gramatycznych ani leksykalnych 
określonych w rozkładzie 
materiału. 
2. Nie potrafi budować spójnych 
zdań, nawet z pomocą 

nauczyciela. 
3. Nie potrafi skutecznie 
korzystać ze słownika. 

 
1.Najczęściej nie potrafi 
zrozumieć ogólnego sensu 
tekstów ani rozmów. 
2. Nie potrafi zrozumieć prawie 
żadnych kluczowych informacji 
w tekstach ani rozmowach. 

3. Nie potrafi wydobyć żadnych 
potrzebnych informacji, by 
stosownie do nich zareagować, 
np. uszeregować zdarzenia czy 
wypełnić tabelkę. 
4. Prawie nigdy nie rozpoznaje 
uczuć ani reakcji mówiącego. 
5. Nie potrafi rozróżnić 

dźwięków ani głosek. 
6. Nie potrafi zrozumieć poleceń 
nauczyciela, nawet z pomocą i 
podpowiedziami. 

 
1.Nie potrafi samodzielnie 
przekazać wiadomości, zadać 
sensownego pytania, ani 
odpowiedzieć na pytania.  
2. Nie potrafi samodzielnie 
wypowiadać się.  

3. Nie potrafi wyrazić swoich 
potrzeb, preferencji, stanów, rad, 
sugestii, powinności, nakazów, 
zakazów, obowiązków ani 
przypuszczeń; braki  
w wiadomościach 
 i umiejętnościach 
uniemożliwiają mu jakąkolwiek 

komunikację. 
4. Robi tak duże błędy w 
wymowie, że jego wypowiedzi 
nie można zrozumieć. 

 
1.Nawet nie próbuje pisać 
zadań otwartych. 
2. Odmawia współpracy  
z grupą przy pracach 
projektowych. 
3. We wszystkich zadaniach 

pisemnych, nawet w 
przepisywaniu z tablicy, używa 
niepoprawnej pisowni i 
interpunkcji. 
4. Nie prowadzi zeszytu 
przedmiotowego lub robi to 
bardzo niechlujnie, przez co 
zeszyt jest nieprzydatny w 

procesie uczenia się. 

 
1.Nawet z pomocą nauczyciela, 
nie rozumie sensu przeczytanego 
tekstu i nie potrafi z niego 
wyodrębnić żadnych informacji. 
2. Nie potrafi korzystać ze 
strategii stosowanych podczas 

czytania. 

 

Dopuszczający 

 
1. Potrafi poprawnie operować 
niewielką ilością struktur 

prostych i złożonych. 
2. Umie budować zdania, ale 
przeważnie niespójnie. 
3. Dysponuje ograniczonym 
słownictwem. 

 
1. Potrafi czasami zrozumieć 
ogólny sens tematów. 

2. Potrafi wydobyć część 
informacji i przekształcić je w 
formę pisaną. 
3. Potrafi zrozumieć kluczowe 
informacje w tekstach. 
4. Potrafi czasami rozpoznać 
uczucia i reakcje mówiącego. 
5. Zazwyczaj potrafi zrozumieć 
polecenia nauczyciela. 

 

 
1. Z trudnością potrafi przekazać 
wiadomość. 

2. Czasem potrafi mówić 
spójnie. 
3. Popełnia wiele zauważalnych 
błędów. 
4. Dysponuje ograniczonym 
słownictwem dla wyrażenia 
myśli. 
5. Potrafi z trudem omawiać 
codzienne tematy. 

6. Rzadko zabiera głos. 
7. Można go zrozumieć, choć  
z pewną trudnością. 

 
1. Próbuje pisać zdania  
o prostej strukturze i 

słownictwie. 
2. Tekst rzadko bywa spójny  
i brak mu organizacji. 
3. Często używa 
nieprawidłowej pisowni 
 i interpunkcji. 

 
1. Z pomocą nauczyciela, bardzo 
ogólnie rozumie sens 

przeczytanego tekstu, ale nie 
potrafi z nich wyodrębnić 
szczegółowych informacji  
2. Rozumie konstrukcje tylko 
bardzo prostych tekstów, ale nie 
potrafi samodzielnie 
uporządkować. 
poprzestawianego tekstu 
3. Czasami trafnie odgaduje, czy 

dana informacja jest prawdziwa 
czy fałszywa. 

 

Dostateczny 

 
1. Potrafi poprawnie operować 
niektórymi  strukturami prostymi 
i złożonymi. 

2.Potrafi budować zdania, 
niekiedy niespójne. 
3.Na ogół używa słownictwa 
odpowiedniego do zadania. 

 
1. Potrafi czasami zrozumieć 
ogólny sens tematów i rozmów. 
2. Potrafi wyodrębnić część 

kluczowych informacji  
w rozmowach. 
3. Potrafi wydobyć część 
potrzebnych informacji i 

 
1. Czasem potrafi z 
powodzeniem przekazać 
wiadomość. 

2. Potrafi mówić spójnie, ale  
z wyraźnym wahaniem. 
3. Posługuje się częściowo 
poprawnym językiem, ale 
popełnia wiele błędów. 

 
1.Potrafi napisać zdanie 
zawierające proste struktury  
i słownictwo. 

2. Potrafi zredagować tekst  
w miarę spójny. 
3. W zadaniu pisemnym 
zawiera większość istotnych 
punktów. 

 
1. Naprowadzony pytaniami 
pomocniczymi, rozumie sens 
ogólny tekstów, ale potrafi 

znaleźć tylko niektóre z 
potrzebnych informacji.  
2. Czasami potrafi zrozumieć 
główne myśli w dość prostych  
i tekstach. 



4.Używa niewielu trudnych 
słów. 

przekształcić je w formę 
pisemną. 
4. Potrafi zazwyczaj rozpoznać 
uczucia i reakcje mówiącego. 
5. Rozróżnia większość 

dźwięków. 
6. Potrafi zrozumieć polecenia 
nauczyciela. 

4. Dysponuje ograniczonym 
słownictwem. 
5. Potrafi omówić tematy 
codzienne i niewiele tematów 
złożonych. 

6. Potrafi czasem w naturalny 
sposób zabierać głos  
w rozmowie. 
7. Zazwyczaj można go 
zrozumieć. 
 

4.Czasem używa 
nieprawidłowej pisowni. 

3. Czasami potrafi korzystać ze 
strategii stosowanych podczas 
czytania, np. czytanie tekstu pod 
kątem pytań do tekstu. 
4. Na ogół rozumie konstrukcję 

tekstu, ale ma kłopoty  
z poprawnym uporządkowaniem 
poprzestawianego tekstu. 
5. Na ogół potrafi ocenić, czy 
podana informacja jest 
prawdziwa czy fałszywa. 

 

Dobry 

 
1. Potrafi poprawnie operować 

większością  struktur prostych 
 i złożonych. 
2. Potrafi budować zdania  
w większości wypadków spójne. 
3. Zazwyczaj używa szerokiego 
zakresu słownictwa. 
4. Poprawnie używa elementów 
słownictwa o charakterze 

złożonym. 
 

 
1. Potrafi zazwyczaj zrozumieć 

ogólny sens tematów i rozmów. 
2. Potrafi wyodrębnić większość 
kluczowych informacji. 
3. Wyłowione informacje potrafi 
przekształcić w formę pisemną. 
4. Potrafi rozpoznać uczucia 
 i reakcje mówiącego. 
5. Dobrze rozróżnia dźwięki. 

6. Dobrze rozumie polecenia 
nauczyciela. 
 
 
 
 

 
1. Potrafi z powodzeniem 

przekazać wiadomość. 
2. Potrafi mówić spójnie,  
z lekkim wahaniem. 
3. Dysponuje wystarczającym 
zakresem słownictwa dla 
wyrażenia myśli. 
4. Potrafi omówić tematy 
codzienne i niektóre złożone. 

5. Posługuje się w miarę 
poprawnym językiem. 
6. W naturalny sposób zabiera 
głos w rozmowie. 
7. Można go zrozumieć bez 
trudności. 

 
1. Próbuje pisać stosując 

złożone struktury i słownictwo. 
2. Pisze teksty na ogół dobrze 
zorganizowane i spójne. 
3. W zadaniu pisemnym 
zawiera wszystkie istotne 
punkty. 
4. Używa przeważnie 
prawidłowej pisowni. 

1.Rozumie sens ogólny tekstów  
i znaleźć w nich większość 

potrzebnych informacji.  
2. Potrafi zrozumieć główne 
myśli w interesujących go, dość 
prostych i popartych ilustracjami 
tekstach autentycznych. 
3. Najczęściej potrafi korzystać 
ze strategii stosowanych podczas 
czytania, np. przewidywanie 

treści tekstu na podstawie tytułu. 
4. Na ogół rozumie konstrukcję 
tekstu, potrafi uporządkować 
tekst poprzestawiany. 
5. Przeważnie potrafi ocenić czy 
podana informacja jest 
prawdziwa czy fałszywa. 

 

Bardzo dobry 

 
1. Potrafi poprawnie operować 
strukturami prostymi  
i złożonymi. 
2.Potrafi budować spójne zdania. 
3. Stosuje szeroki zakres 
słownictwa o charakterze 
złożonym. 

 
1. Potrafi zrozumieć ogólny sens 
tematów i rozmów. 
2. Potrafi wyłowić kluczowe 
informacje i przekształcić je  
w formę pisemną. 
3. Z łatwością rozpoznaje 
uczucia i reakcje mówiącego. 
4. Z łatwością rozpoznaje 

dźwięki, rozumie polecenia 
nauczyciela.  
 

 
1. Potrafi z powodzeniem 
przekazać wiadomość. 
2. Potrafi mówić spójnie i bez 
zawahań. 
3. Posługuje się poprawnym 
językiem, popełniając niewiele 
błędów. 
4. Dysponuje dużym zakresem 

słownictwa. 
5. Potrafi omówić tematy 
codzienne i bardziej złożone. 
6. Często zabiera głos w 
rozmowie. 
7. Można go z łatwością  
zrozumieć. 
 

 
1. Potrafi napisać zdanie o 
złożonej strukturze 
 i słownictwie. 
2. Potrafi w spójny sposób 
zorganizować tekst. 
3. Pisze teksty o odpowiedniej 
długości. 
4. Używa prawidłowej 

pisowni. 

 
1.Potrafi czytać dla przyjemności 
i zrozumieć główne myśli  
w uproszczonych i niezbyt  
trudnych tekstach autentycznych. 
2. Potrafi korzystać ze strategii 
stosowanych podczas czytania. 
3. Bez trudu potrafi wybrać 
odpowiednie informacje 

 z dłuższego tekstu.  
4. Potrafi ocenić czy podana 
informacja jest prawdziwa czy 
fałszywa i uzasadnić swoja 
decyzję. 



   

 

 Treści leksykalne 

Descubre 1 1 kraje,  przymiotniki wskazujące narodowość,  alfabet,  dźwięki języka hiszpańskiego 
 2 wiek,  zawody,  miejsca pracy,  liczebniki od 1 do 100,  działania matematyczne  

3  rodzina,  wygląd zewnętrzny,  charakter, stan cywilny,  kolory,  ubrania  

4  przedmioty klasowe i przybory szkolne,  czynności na lekcji , pomieszczenia w szkole,  przedmioty szkolne, kolory,  dni 
tygodnia  

5 rodzaje domów i mieszkań,  pomieszczenia,  meble i wyposażenie domu,  przymiotniki opisujące przedmioty  

6 miasto,  miejsca i usługi,  budynki handlowe,  środki transportu,  liczebniki porządkowe 1-10  
7 godziny,  pory dnia,  dni tygodnia,  miesiące,  pory roku,  główne kierunki geograficzne,  daty,  czynności dnia codziennego,  

czynności związane z czasem wolnym  

8 czynności związane z czasem wolnym,  sport,  gry planszowe  

9 żywienie i styl życia,  żywność,  sklepy z żywnością 

Descubre 2 1 zwierzęta, rodzina, kolory, wygląd fizyczny, charakter, czynności związane z czasem wolnym, instrumenty muzyczne, sport 

 

 

Celujący 

 
1. Potrafi biegle posługuje się 
językiem we wszystkich jego 

aspektach, uczestniczy z 
sukcesami w pozaszkolnych 
formach aktywności edukacyjno-
kulturalnej, konkursach lub 
olimpiadach, wykracza wiedzą i 
umiejętnościami poza 
obowiązujący materiał nauczania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.W zakresie materiału 
nauczania praktycznie nie 

popełnia błędów, bardzo 
sprawnie/płynnie wykorzystuje 
nabyte kompetencje 
komunikacyjne w praktyce. 

 

1. Potrafi  zrozumieć ogólny sens 
i kluczowe informacje w 
tekstach słuchanych i 
rozmowach na poziomie 
rozszerzonym, wydobyć 
potrzebne informacje, uczucia i 
reakcje oraz przekształcić je w 
formę pisemną, zrozumieć 
skomplikowane polecenia 
nauczyciela; 
 

 

1.Potrafi ; - pisać teksty 
używając języka na poziomie 
rozszerzonym, spójnie i 
logicznie organizować tekst, 
używać poprawnej pisowni, 
interpunkcji i stylistyki. 

 

1.Potrafi - czytać płynnie teksty 
niepreparowane z odpowiednią 
wymową i intonacją, zrozumieć 
sens czytanych tekstów oraz 
dyskutować na tematy zawarte 
w tekście; - mówić spójnie i 
płynnie używając poprawnej 
intonacji i wymowy do 
wyrażenia złożonych struktur na 
poziomie rozszerzonym, 
posługiwać się poprawnym 
językiem, popełniając niewiele 
błędów, wyrażać myśli i idee w 
sposób naturalny omawiając 
tematy codzienne i abstrakcyjne, 
uzasadniać i bronić swoich opinii 



2 części ciała, przymiotniki opisujące wygląd, styl życia, aktywność fizyczna, czasowniki ruchu, 

3 choroby, symptomy, odczucia fizyczne, środki lecznicze i leki,  
4 ubrania,  akcesoria, kolory złożone, przymiotniki wyrażające opinię, liczebniki do 2.000.000,  

5 jedzenie, posiłki i picie, dania, przepisy, sposoby przygotowania jedzenia, sztućce i zastawa 

6 podróże, środki transportu, stacje metra, pociągów i autobusów, urodziny 
7 miasto, miejsca w mieście, czynności wykonywane na świeżym powietrzu, prace domowe, rozmowa telefoniczna, godziny, 

pogoda, 

8 czynności codzienne, małe wypadki, kradzieże i przestępstwa, zwroty idiomatyczne,  

9 turystyka, broszury turystyczne, zabytki, przyroda, pogoda, godziny (wyrażane w stylu formalnym), o świat w przyszłości 

Descubre 3 1 wygląd zewnętrzny,  charakter, stan fizyczny,  stan emocjonalny,  przymiotniki o podwójnym znaczeniu lub odcieniu 
znaczeniowym  

2 podróże,  sporty ekstremalne,  świat pracy, kształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe,  wyrażenia meksykańskie  

3  czynności dnia codziennego i związane z rozrywką,  czasowniki akcji i ruchu  

4 podróże,  wakacje,  rodzaje turystyki,  lotnisko i lotnictwo,  wynalazki 
 5 wydarzenia związane z życiem,  różne obszary życia codziennego,  prasa,  działy prasowe,  kroniki dziennikarskie,  czasowniki i 

wyrażenia idiomatyczne opisujące uczucia 

 6 życie rodzinne,  wychowanie,  życie zawodowe,  sprawy osobiste, wygląd zewnętrzny i charakter,  moda,  dzieciństwo: szkoła, 
rodzina, czas wolny,  wynalazki i technologia  

7  opowiadania o wróżkach i bajki,  legendy,  opowiadania literackie, gatunki literackie,  bohaterowie fikcyjni, zwierzęta- 

towarzysze  
8 kluczowe momenty w historii, wydarzenia polityczne i społeczne,  ciekawostki historyczne,  osobiste anegdoty,  żarty 

 

 

 

Maria Jarończyk – nauczyciel języka hiszpańskiego 


