
PSO z języka hiszpańskiego 

dla szkoły podstawowej i gimnazjum  

1. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowi 

przysługuje  

prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie to: brak 

zeszytu lub podręcznika, brak całej pracy domowej lub jej części, brak poprawy 

sprawdzianu, brak uzupełnionych notatek po nieobecności w szkole. Nie można 

zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem (również 

kartkówką).  

W przypadku poważnych przyczyn losowych "nieprzygotowanie" nie jest 

wpisywane  

- w takiej sytuacji wymagana jest informacja od rodzica/opiekuna w formie ustnej 

lub pisemnej.  

2. Wszystkie sprawdziany i kartkówki są zapowiadane. Poprawa oceny 

niedostatecznej  

(1) ze sprawdzianu jest obowiązkowa, oceny dopuszczającej (2) - dobrowolna.  

Poprawa ocen z kartkówek (1, 2) jest dobrowolna. Jeśli uczeń był nieobecny na  

sprawdzianie lub na kartkówce, musi napisać je w dodatkowym terminie. 

Poprawa 

sprawdzianu w zeszycie jest obowiązkowa.  

Na poprawę oceny ze sprawdzianu uczeń ma dwa tygodnie, na poprawę oceny z  

kartkówki - tydzień (licząc od dnia oddania sprawdzianu/kartkówki).  

3. Praca domowa jest traktowana jak przygotowanie do lekcji, zatem ocena z 

pracy  

domowej lub za jej brak, ma taką samą wartość jak ocena z 

odpowiedzi/kartkówki.  

4. Za pracę na lekcji oraz poprawne wykonanie trudnego ćwiczenia w pracy 

domowej uczeń może być nagrodzony „plusem”/”plusami” lub oceną. Za trzy 

plusy uczeń otrzymuje ocenę (cząstkową) bardzo dobrą.  

5. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie umie odpowiedzieć na zadane przez 

nauczyciela  

pytanie dotyczące omawianego materiału, otrzymuje ostrzegawczy „minus”. Trzy  

minusy to ocena (cząstkowa) niedostateczna za pracę na lekcji.  

6. Uczeń może również otrzymać ostrzegawczy „minus”, jeśli mimo upomnień,  

uporczywie lub celowo zniekształca wymowę znanych mu hiszpańskich słów.  

7. Przy ocenie semestralnej i końcowej, w równym stopniu pod uwagę brane będą 

oceny cząstkowe ucznia, jego stosunek do przedmiotu (frekwencja, 

przygotowanie do lekcji, prowadzenie notatek, obecność na sprawdzianach) oraz 

aktywność i praca na lekcji.  

8. Proponowana ocena semestralna i roczna podawana jest do wiadomości  

uczniom na cztery tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena ta może  

ulec zmianie. Ocena może być poprawiona o jeden stopień i nie dotyczy  

to oceny celującej. Uczeń powinien w ciągu tygodnia od momentu, gdy  

został poinformowany o ocenie zgłosić zamiar poprawiania jej. Prawo to  

przysługuje uczniom, którzy:  

- ich średnia ocen wynosi co najmniej 1,4 przy ubieganiu się o ocenę  

 dop, 2,4 - dst, 3,4 – db, 4,4 – bdb  

- nie mają jedynek za nieprzygotowanie do lekcji  

- napisali (i poprawili w przypadku oceny niedostatecznej) wszystkie 

sprawdziany/kartkówki  

- wszystkie nieobecności na lekcjach języka francuskiego są usprawiedliwione  



Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz 

prac do wykonania.  

9. Uczeń aspirujący na ocenę celującą:  

 - wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program  

- pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, zawsze aktywnie uczestniczy 

w  

lekcji  

- wykonuje ćwiczenia i prace dodatkowe  

- uczestniczy w konkursach/projektach/wydarzeniach językowych  

- zalicza lekturę (o ile pozwala na to poziom zaawansowania)  

- oceny uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości  

powinny być równe 5, a wśród ocen cząstkowych powinny znajdować się oceny  

celujące.  

10. Zagrożenie oceną niedostateczną: uczeń o zagrożeniu informowany jest na 

cztery  

tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Nauczyciel ustala wtedy z uczniem  

indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania.  

11. Skala ocen: 50% - 60% - dopuszczający  

 60% - 74% - dostateczny  

 75% - 84% - dobry  

 85% - 100% - bardzo dobry  

*98% - 100% - celujący (w przypadku testów i wyjątkowo trudnych  

kartkówek) 


