
Przedmiotowy system oceniania: język hiszpański

1. Zajęcia: 1 raz w tygodniu, 15 razy w semestrze I oraz II po 45 minut. 

Językiem wiodącym jest język hiszpański. 

2. Podręcznik:  Aula Internacional Nueva Edic  ión    1*   oraz materiały  dodatkowe dostarczone

przez nauczyciela.

3. Kartkówka: możliwa  co  lekcje  (zapowiedziana),  Dyktando (zapowiedziane),  Odpowiedź

ustna (możliwa co lekcje),  Sprawdzian: 1  raz  w miesiącu po ukończeniu  danego modułu

(zapowiedziany 2 tygodnie wcześniej), Test semestralny: 1 raz w semestrze (obejmuje cały

bieżący semestr: składa się  z 4 części),  Test z całego roku (test zawiera cały materiał z

danego rok: składa się z 4 części).

4. Zasady zaliczeń: Kartkówka (bez możliwość poprawy*), Sprawdzian (możliwość poprawy tylko

jednego  w  semestrze  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  oddania  przez  nauczyciela),

Test semestralny/roczny (dwa terminy, jedno podejście)

5. Przygotowanie  do  lekcji:  uczeń  ma  prawo  do  1  nieprzygotowania  do  lekcji  w  danym

semestrze.  Uczeń  prowadzi  starannie  zeszyt,  nauczyciel  ma  prawo  co  lekcje  sprawdzać

notatki.  Uczeń,  który  prowadzi  niestarannie  zeszyt  oraz  ma  w nim braki,  ma  obowiązek

przepisania bieżących oraz zaległych notatek.

6. Ocenianie:  na  ocenę  śródroczną  bądź  na  koniec  roku,  składają  się  oceny  uzyskane

ze sprawdzianów oraz testów semestralnych/końcowych.   Są one najważniejsze. Nauczyciel

bierze również pod uwagę pozostałe oceny, lecz nie są one decydujące podczas wystawienia

ocen semestralnych bądź rocznych. Najistotniejszymi ocenami są oceny z prac – testy oraz

sprawdziany.

7. Zaliczenia  dodatkowe:  W przypadku  braku  obecności  ucznia  na  sprawdzianie  lub  teście,

uczeń ma obowiązek napisania go w terminie do dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu

lub testu*

8. Zajęcia dodatkowe: Ilość spotkań oraz daty ustala nauczyciel,  dostosowuje je  zgodnie z

planem zajęć ucznia, tak aby mógł w nich uczestniczyć. 

9. Próg procentowy ocen:

(1) niedostateczny : 00 % - 34%

(2) dopuszczający : 35 % - 55%

(3) dostateczny : 56 % - 70%

(4) dobry : 71 % - 85% 

(5) bardzo dobry : 86 % - 99 %

(6) celujący :        - 100%

* nauczyciel wyjaśnia dany punkt


