Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej
i rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka hiszpańskiego
Klasa 3
Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej

OCENA

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO

SŁUCHANIE

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. 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

Dostateczny

MÓWIENIE

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. Czasem potrafi z
powodzeniem przekazać
wiadomość.
2. Potrafi mówić spójnie, ale
z wyraźnym wahaniem.
3. Posługuje się częściowo
poprawnym językiem, ale
popełnia wiele błędów.

PISANIE

CZYTANIE

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.

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.

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.

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.

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.
1.Rozumie sens ogólny tekstów
1. Próbuje pisać stosując
i znaleźć w nich większość
złożone struktury i słownictwo. potrzebnych informacji.
2. Pisze teksty na ogół dobrze 2. Potrafi zrozumieć główne
zorganizowane i spójne.
myśli w interesujących go, dość
3. W zadaniu pisemnym
prostych i popartych ilustracjami
zawiera wszystkie istotne
tekstach autentycznych.
punkty.
3. Najczęściej potrafi korzystać
4. Używa przeważnie
ze strategii stosowanych podczas
prawidłowej pisowni.
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.
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.

Celujący

1. Potrafi biegle posługuje się
językiem we wszystkich jego
aspektach, uczestniczy z
sukcesami w pozaszkolnych
formach aktywności edukacyjnokulturalnej, 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

Podręcznik: Descubre 2 / Modulo 3 i Descubre 3 / Modulo 1
• rozumie, poprawnie zapisuje i stosuje podstawowe słownictwo z rozdziałów, w szczególności:
• rozmowa telefoniczna
• miasto i miejsca w mieście
• godziny
• czynności związane z pracami domowymi
• czynności dnia codziennego
• kradzież i składanie zeznań
• dokumenty oficjalne
• podróżowanie
• sporty ekstremalne
• rynek pracy
• wykształcenie
• wygląd fizyczny i charakter
• samopoczucie
• wygląd zewnętrzny, charakter
• stan fizyczny i stan ducha
• godziny - wersja oficjalna
• podróże i turystyka
• wydarzenia kultury
• broszury turystyczne
• zabytki
• przyroda
• pogoda
• świat przyrody
• wakacje
• środki transportu
• wydarzenia i święta
• czynności codzienne i w czasie wolnym
• czasowniki akcji i ruchu
• wynalazki
• zna niektóre formy i zasady użycia form gramatycznych:
• peryfrazy estar/seguir + gerundio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czasownik estar + przymiotnik
czas przeszły Pretérito Perfecto de Indicativo
struktury służące do usprawiedliwiania się
rozumie odmianę czasowników w poznanych czasach i trybach
zna niektóre formy i zasady użycia form gramatycznych:
czasowniki ser, estar i haber
konstrukacja estar + gerundio
czas przeszły pretérito indefinido de indicativo
czas przeszły pretérito perfecto de indicativo
strona bierna z czasownikiem ser
konstrukcje porównawcze z rzeczownikiem
pierwszy okres warunkowy

•

w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie, podając wybrane informacje:
informacje ogólne, kim są rozmówcy
informacje szczegółowe (cechy charakteru, samopoczucie)
wskazuje różnice pomiędzy tekstem a ilustracją
opisuje osoby z ilustracji
mówi o czynności, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości
odgrywa scenkę na komisariacie
potrafi podać wymówkę
mówi o doświadczeniach życiowych
potrafi napisać podstawowe informacje w curriculum vitae
potrafi odegrać rozmowę kwalifikacyjną

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej
(obejmują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej)
OCENA

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO

SŁUCHANIE

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.

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.

Dostateczny

MÓWIENIE

PISANIE

CZYTANIE

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.

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.

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.

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.
1.Rozumie sens ogólny tekstów
1. Próbuje pisać stosując
i znaleźć w nich większość
złożone struktury i słownictwo. potrzebnych informacji.
2. Pisze teksty na ogół dobrze 2. Potrafi zrozumieć główne
zorganizowane i spójne.
myśli w interesujących go, dość
3. W zadaniu pisemnym
prostych i popartych ilustracjami
zawiera wszystkie istotne
tekstach autentycznych.
punkty.
3. Najczęściej potrafi korzystać
4. Używa przeważnie
ze strategii stosowanych podczas
prawidłowej pisowni.
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.
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.

Celujący

1. Potrafi biegle posługuje się
językiem we wszystkich jego
aspektach, uczestniczy z
sukcesami w pozaszkolnych
formach aktywności edukacyjnokulturalnej, 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

Podręcznik: Descubre 3 / Modulo 2 i Modulo 3
•

rozumie, poprawnie zapisuje i stosuje podstawowe słownictwo z rozdziałów, w szczególności:
• czynności codzienne, związane z rozrywką i czasem wolnym
• wydarzenia związane z życiem
• prasa
• emocje
• style życia
• życie rodzinne i zawodowe
• wychowanie
• wygląd fizyczny i charakter
• moda
• wynalazki i technologia
• bajki i legendy
• gatunki literackie
• postaci w literaturze
• zwierzęta - towarzysze
• stany ducha
• kluczowe momenty w historii
• wydarzenia polityczne i socjalne
• ciekawostki historyczne
• osobiste anegdoty i żarty
• czynności codzienne, związane z rozrywką i czasem wolnym
• wydarzenia kulturalne: kino: gatunki i zawody, muzyka: gatunki, telewizja i radio: programy, muzea i wystawy

•
•

rozumie odmianę czasowników w poznanych czasach i trybach
zna niektóre formy i zasady użycia form gramatycznych:
• czasownik soler + infinitivo
• czas przeszły pretérito perfecto
• czas przeszły pretérito indefinido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czas przeszły pretérito imperfecto
konstrukcja estar+gerundio
zdania czasowe w przeszłości
czas teraźniejszy presente de indicativo
czasownik soler + infinitivo
zaimki względne
czas zaprzeszły pretérito pluscuamperfecto de indicativo
strona bierna z czasownikiem ser

w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i słuchanie, podając wybrane informacje
buduje bardzo proste wypowiedzi ustne i pisemne z użyciem czasów przeszłych
opisuje miejsca, osoby, mówi o zwyczajach i przyzwyczajeniach z przeszłości, porównuje sytuacje przeszłe z obecnymi
w prosty sposób opowiada bajki i legendy
w prosty sposób argumentuje swoje zdanie
w prosty sposób opisuje miejsca i opowiada o wydarzeniach historycznych
opowiada o swojej codzienności i czasie wolnym
w prosty sposób umawia się na aktywności czasu wolnego
w prosty sposób opisuje filmy, programy i inne rozrywki
zna wyrażenia służące do proponowania, akceptacji lub odrzucenia propozycji, proszenia o coś i reagowania na prośby, proszenia o radę i aby dawać
radę drugiej osobie

UWAGI:
1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone dla ocen niższych np. ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający
wymagania edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą.
2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poszczególne pozytywne oceny.
3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W tym przypadku obowiązują
również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień).

