
Wymagania na oceny
Język hiszpański

Poziom rozszerzony

celujący
Uczeń:

– biegle posługuje się językiem we wszystkich jego aspektach
– uczestniczy z sukcesami w pozaszkolnych formach aktywności edukacyjno- kulturalnej, konkursach

i olimpiadach
– wykracza wiedzą i umiejętnościami poza obowiązujący materiał nauczania, w zakresie materiału 

nauczania praktycznie nie popełnia błędów
– bardzo sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce 
– na koniec półrocza/ roku uzyskał min. ocenę bardzo dobrą
– uczestniczy w zajęciach dodatkowych z j. hiszpańskiego
– wykazuje się szczególnie wysoką aktywnością i kreatywnością na forum klasy

bardzo dobry
Uczeń:

– bardzo dobrze opanował materiał nauczania
– bardzo rzadko popełnia  błędy  w zakresie  przerobionego materiału  nauczania,  z  powodzeniem

wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce
– czasami uczestniczy w pozaszkolnych formach aktywności
– potrafi wypowiadać się na tematy zawarte w tekście
– potrafi mówić spójnie i płynnie używając poprawnej intonacji i wymowy do wyrażenia struktur 

gramatyczno -leksykalnych na poziomie rozszerzonym
– potrafi pisać teksty używając języka na poziomie rozszerzonym oraz spójnie i logicznie organizować

tekst
– wykazuje się bardzo dużą aktywnością i kreatywnością na lekcji 

dobry
Uczeń:

– w  stopniu  dobrym  opanował  materiał  nauczania,  zdarza  mu  się  popełniać  błędy  w  zakresie
zrealizowanego materiału nauczania

– stara się wykorzystywać nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, choć nie zawsze mu się to
udaje

– potrafi zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji w tekstach słuchanych i 
rozmowach na poziomie rozszerzonym

– potrafi mówić spójnie, posługiwać się dość poprawnym językiem, popełniając zauważalne błędy, 
wyrażać myśli  i idee omawiając tematy codzienne i niektóre abstrakcyjne

– potrafi pisać teksty używając języka na poziomie rozszerzonym, dość spójnie  i logicznie 
organizować tekst, używać dość poprawnej pisowni

– jest aktywny podczas lekcji

dostateczny
Uczeń:

– materiał nauczania opanował w stopniu dostatecznym
– często popełnia błędy  w zakresie zrealizowanego materiału nauczania
– raczej unika komunikacji  w języku hiszpańskim, ogranicza się do udzielania się na lekcji w ramach

poleceń  i instrukcji nauczyciela
– potrafi zrozumieć ogólny sens i niektóre informacje w tekstach słuchanych 



i rozmowach na poziomie rozszerzonym
– potrafi czytać teksty preparowane, popełniając dużo błędów, zrozumieć ogólny sens czytanych 

tekstów oraz częściowo wypowiadać się na ten temat, rozumie sens tekstu
– potrafi posługiwać się częściowo poprawnym językiem, popełniając dużo błędów, ale jest 

komunikatywny
– potrafi pisać proste teksty użytkowe używając języka na poziomie rozszerzonym

dopuszczający
Uczeń:

– w bardzo niewielkim stopniu opanował materiał nauczania, najczęściej popełnia błędy w zakresie 
zrealizowanego materiału nauczania, unika komunikacji w języku hiszpańskim

– potrafi zrozumieć ogólny sens w tekstach słuchanych  i rozmowach na poziomie
podstawowym czytać teksty preparowane, popełniając dużo błędów, zrozumieć niektóre zdania 
czytanych tekstów, w niewielkim stopniu wykorzystać informacje zawarte w tekście

– potrafi posługiwać się  językiem niepoprawnym, popełniając dużo błędów, wyrażać niektóre myśli, 
omawiać tematy codzienne, posługując się bardzo ograniczonym słownictwem

– pisać proste teksty użytkowe, używając w większości niepoprawnego języka na
poziomie rozszerzonym

niedostateczny
Uczeń:

– nie opanował materiału nauczania, unika komunikacji w języku hiszpańskim
– nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
– nie posługuje się językiem hiszpańskim w żadnym z jego aspektów
– nie wykazuje żadnej chęci zmiany i zaangażowania w naukę


