Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania - klasa 1. Podręcznik „NUEVO ESPAÑOL EN
MARCHA. NIVEL BÁSICO A1+A2” (Unidades 1-8) wyd. SGEL:

Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony:
- wykonuje i nazywa proste działania matematyczne;
- stosuje skróty używane przy podawaniu adresów;
- projektuje pomieszczenie opisując położenie przedmiotów;
- potrafi poinformować sprzedawcę w sklepie odzieżowym, jakiego ubrania poszukuje
(uwzględnia rozmiary, kolory, wzory);
- potrafi opisać różne style ubioru;
- pisze wypowiedź na temat transportu publicznego w Polsce;
- opisuje tryb życia i rozkład zajęć Hiszpanów oraz wyraża opinię na temat ich charakteru;

- wypowiada się na temat rozkładu zajęć w ciągu dnia mieszkańców Polski;
- porównuje upodobania Polaków i Hiszpanów w zakresie spędzania czasu wolnego;
- porównuje dietę hiszpańską ze zwyczajami żywieniowymi w Polsce;
- opisuje pogodę w różnych regionach Hiszpanii i Polski;
- komentuje (ustnie) wyniki ankiety dotyczącej zwyczajów Hiszpanów;
- przeprowadza wśród kolegów ankietę w celu uzyskania ich opinii na temat bieżących
wydarzeń lub problemów (np. społecznych);
- dokonuje analizy społeczeństwa hiszpańskiego i polskiego w zależności od zamieszkiwanych
regionów kraju;
- dyskutuje na temat stereotypów o Hiszpanii i Hiszpanach;
- posiada wiedzę na temat sytuacji geopolitycznej Hiszpanii.

Wymagania / kryteria oceniania:
Wymagania edukacyjne
1. wykraczające

Kryteria oceniania
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w pełni opanował
umiejętności językowe przewidziane na ocenę bardzo dobrą, a
ponadto:
wykazuje dużą kreatywność w komunikacji językowej pisemnej
i ustnej, doskonali swoje umiejętności biorąc udział w
konkursach i olimpiadach językowych i osiąga w nich
zadowalające efekty.

2. dopełniające

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który w pełni
opanował umiejętności językowe przewidziane dla danego
etapu kształcenia, czyli:
rozumie ogólny i szczegółowy sens różnych sytuacji
komunikacyjnych, w tym intencje rozmówcy, w pełni rozumie
instrukcje nauczyciela i zawsze prawidłowo na nie reaguje,
potrafi wyszukać informacje szczegółowe w usłyszanych
wypowiedziach, rozumie sens wypowiedzi zawierającej
niezrozumiałe elementy, których znaczenia może się domyślić
z kontekstu, rozumie ogólny sens tekstu czytanego, rozumie

ogólny sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiale,
potrafi znaleźć konkretne informacje (szczegóły) w tekście
czytanym, potrafi wyrażać własną opinię oraz inicjować,
podtrzymywać i kończyć rozmowę dotyczącą typowych
sytuacji z życia codziennego, w wypowiedziach poprawnie
dobiera struktury
sformułować

gramatyczne i
zróżnicowaną

leksykalne, potrafi
pod

względem

morfosyntaktycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną, w
wypowiedziach ustnych i pisemnych może popełniać drobne
błędy nie zakłócające komunikacji, posiada szeroką wiedzę na
temat realiów danego obszaru językowego, poprawnie czyta
nowe oraz znane teksty z zachowaniem właściwego akcentu i
intonacji, potrafi skorygować większość błędów w swojej
wypowiedzi

ustnej/pisemnej,

potrafi

posługiwać

się

słownikiem jednojęzycznym i biegle posługuje się słownikiem
dwujęzycznym, zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, pracuje
systematycznie i jest przygotowany do zajęć (ma podręcznik i
zeszyt).
3. rozszerzające

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie w pełni, ale w
stopniu zadowalającym opanował umiejętności językowe
przewidziane dla danego etapu kształcenia, czyli:
rozumie ogólny i szczegółowy sens typowych sytuacji
komunikacyjnych, rozumie instrukcje nauczyciela i przeważnie
prawidłowo na nie reaguje, potrafi wskazać większość
informacji szczegółowych w usłyszanych wypowiedziach, na
ogół rozumie sens wypowiedzi zawierającej niezrozumiale
elementy, których znaczenia może się domyślić z kontekstu,
rozumie ogólny sens tekstu czytanego, na ogół potrafi
wyszukać większość konkretnych (szczegółowych) informacji w
tekście czytanym, właściwie reaguje językowo na wypowiedź
rozmówcy, w wypowiedziach na ogół prawidłowo dobiera
słownictwo i struktury gramatyczne, potrafi sformułować w

miarę zróżnicowaną pod względem morfosyntaktycznym i
leksykalnym wypowiedź pisemną, w wypowiedziach ustnych i
pisemnych popełnia błędy w nieznacznym stopniu zakłócające
komunikację, posiada ogólną orientację w realiach danego
obszaru językowego, poprawnie czyta znane teksty z
zachowaniem
skorygować

właściwego
niektóre

ustnej/pisemnej,

akcentu

błędy

biegle

w

posługuje

i

intonacji,

potrafi

swojej

wypowiedzi

się

słownikiem

dwujęzycznym i w ograniczonym zakresie słownikiem
jednojęzycznym, na ogól aktywnie uczestniczy w lekcji,
pracuje systematycznie i jest przygotowany do zajęć (ma
podręcznik i zeszyt).

4. podstawowe

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował
podstawowe umiejętności językowe przewidziane dla
danego etapu nauczania, czyli:
na ogół rozumie sens typowych sytuacji komunikacyjnych,
rozumie podstawowe instrukcje nauczyciela i najczęściej
prawidłowo na nie reaguje, rozumie ogólny sens prostego,
adaptowanego tekstu usłyszanego i czytanego, potrafi
wskazać niektóre informacje szczegółowe w usłyszanym
prostym, adaptowanym tekście, potrafi wyszukać niektóre
konkretne informacje w tekście czytanym, na ogół, często z
pomocą nauczyciela, reaguje prawidłowo na wypowiedź
rozmówcy, formułuje proste wypowiedzi ustne mające
charakter odtwórczy, popełnia błędy w prawidłowym
doborze słownictwa i struktur, które nie uniemożliwiają
komunikacji,

potrafi

sformułować,

nauczyciela,

mało

zróżnicowaną

często
pod

z

pomocą
względem

morfosyntaktycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną, w
wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia często błędy
utrudniające zrozumienie, posiada ograniczoną orientację w

realiach danego obszaru językowego, popełnia błędy w
wymowie, akcentowaniu i intonacji podczas czytania
znanych tekstów, nie potrafi dokonać korekty swoich
błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych, potrafi
dobrze posługiwać się słownikiem dwujęzycznym, rzadko
aktywnie

uczestniczy

w

lekcji,

nie

zawsze

pracuje

systematycznie i nie zawsze jest przygotowany do zajęć (ma
podręcznik i zeszyt).
5. konieczne

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który
opanował w ograniczonym zakresie podstawowe
umiejętności językowe przewidziane dla danego etapu
nauczania,

co

może

znacznie

utrudniać

dalsze

kształcenie, czyli:
rozumie w ograniczonym zakresie sens typowych sytuacji
komunikacyjnych,

na

ogół

rozumie

proste,

często

powtarzane instrukcje nauczyciela i na ogół prawidłowo na
nie reaguje, z pomocą nauczyciela rozumie sens prostego
adaptowanego usłyszanego i przeczytanego tekstu, z
pomocą nauczyciela potrafi wskazać nieliczne informacje
szczegółowe w usłyszanym lub przeczytanym tekście, z
pomocą nauczyciela formułuje proste wypowiedzi, mające
charakter odtwórczy, potrafi sformułować, często z pomocą
nauczyciela, prostą, w miarę zrozumiałą wypowiedź
pisemną, w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia
liczne błędy leksykalne i gramatyczne w znacznym stopniu
utrudniające ale nie uniemożliwiające komunikację, posiada
minimalną wiedzę o realiach danego obszaru językowego,
popełnia liczne błędy w wymowie, akcentowaniu i intonacji
podczas czytania znanych tekstów, nie dostrzega swoich
błędów

w

wypowiedziach

ustnych

i

pisemnych,

a

wskazanych przez nauczyciela nie potrafi skorygować, na
ogół potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym,

sporadycznie aktywnie uczestniczy w lekcji, pracuje
niesystematycznie i często jest nieprzygotowany do zajęć
(nie ma podręcznika i zeszytu).
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie
opanował

podstawowych

umiejętności

językowych

przewidzianych dla danego etapu nauczania, tzn. nie spełnia
wymagań na ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia dalsze
kształcenie.

W odpowiedziach ustnych uwzględnia się poprawność komunikacyjną i merytoryczną odpowiedzi,
poprawność artykulacyjną i językową, bogactwo leksykalne oraz płynność i samodzielność
wypowiedzi według następujących kryteriów:
•

ocena celująca - pełna realizacja sformułowanego polecenia, bezbłędna wymowa i intonacja,
bezbłędne reagowanie w sytuacjach typowych i nietypowych, bogate słownictwo, frazeologia
i struktury gramatyczne, oryginalność prezentacji

•

ocena bardzo dobra - pełna realizacja sformułowanego polecenia, dopuszczalne drobne
błędy w wymowie i intonacji, znajomość słownictwa, frazeologii i struktur gramatycznych
określonych w programie, poprawne reagowanie w sytuacjach typowych i nietypowych

•

ocena dobra - drobne uchybienia w realizacji sformułowanego polecenia, dopuszczalne
drobne błędy w wymowie i intonacji, dopuszczalne drobne błędy w użyciu słownictwa,
frazeologii i struktur gramatycznych nie zakłócające komunikacji, poprawne reagowanie w
sytuacjach typowych

•

ocena dostateczna - częściowa realizacja sformułowanego polecenia, błędy w wymowie i
intonacji, mało urozmaicone słownictwo, frazeologia i struktury gramatyczne, częste błędy w
użyciu słownictwa, struktur gramatycznych zakłócające komunikację

•

ocena dopuszczająca - fragmentaryczne realizowanie polecenia, ubogie słownictwo i słaba
znajomość struktur gramatycznych utrudniające komunikację; uczeń wymaga pomocniczych
pytań, wskazówek i podpowiedzi nauczyciela
• ocena niedostateczna - brak realizacji polecenia, brak komunikacji mimo pomocniczych
pytań i podpowiedzi nauczyciela, błędy w wymowie i użyciu struktur gramatycznych
całkowicie zakłócające komunikację.

Skala oceniania:

99% - 100%

celujący

88% - 98%

bardzo dobry

75% - 87%

dobry

60% - 74%

dostateczny

45% - 59%

dopuszczający

0% - 44%

niedostateczny

