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I. Zasady wystawiania oceny śródrocznej / rocznej 

1.Ocena śródroczna / roczna jest średnią ważoną poszczególnych ocen otrzymanych w 
danym półroczu / roku. 
Średnia ważona z danego semestru zaokrąglana jest w następujący sposób: 
1,0 - 1,69 OCENA NIEDOSTATECZNA 
1,70 - 2,49 OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
2,50 - 3,49 OCENA DOSTATECZNA 
3,50 - 4,49 OCENA DOBRA 
4,50 - 5,49 OCENA BARDZO DOBRA 
5,50 - 6,00 OCENA CELUJĄCA 

2. Przy obliczaniu oceny śródrocznej uwzględnia się oceny uzyskane z:
 - prac klasowych ( waga 5 ) ( leksykalno-gramatycznych, z czytania, ze słuchania oraz z 
wypowiedzi pisemnych i ustnych) 
- sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych (waga 3)
- prac projektowych ( waga 3 ) 
- pracy na lekcji ( waga 2 )  
- kartkówek  ( waga 2 ) 
- prac domowych ( waga 2 ) 
- bieżących wypowiedzi ustnych ( waga 2 ).

3. Oceny śródroczne i roczne obliczane są automatycznie przez internetowy dziennik 
elektroniczny według wzoru na średnią ważoną. 

4. Ocena wpisywana na świadectwie maturalnym uwzględnia oceny końcowe uzyskane w 
rocznikach poprzednich i wystawiana jest po obliczeniu średniej ważonej z trzech lat: 
- klasa pierwsza - waga 4 
- klasa druga - waga 3 
- klasa trzecia - waga 3.

5. Uczniom odnoszącym sukcesy w konkursach językowych na etapie wyższym niż szkolny 
przysługuje prawo do podwyższenia oceny rocznej o jeden stopień. 

6. Uczniowie, którzy otrzymali tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady z języka 
hiszpańskiego na etapie przynajmniej wojewódzkim otrzymują na koniec roku szkolnego 
ocenę celującą. 

7. Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, odrobić prace domowe oraz zaliczyć materiał z 
zajęć, na których był nieobecny, zarówno jeżeli nieobecność jest usprawiedliwiona, jak i nie.

 
8. W przypadku nieobecności na pracy klasowej lub innej formie kontroli, nauczyciel 
wpisuje w dzienniku elektronicznym, w miejscu właściwej oceny, symbol „nb”. Sposób i 
termin zaliczenia materiału ustala nauczyciel. 

9. Uczniom wszystkich klas przysługują dwa nieprzygotowania do zajęć w semestrze. 
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy klasowej oraz sprawdzianu. Trzecie
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.



10. W przypadku nieobecności na pracy klasowej lub innej formie kontroli, nauczyciel 
wyznacza uczniowi drugi termin jej napisania. Praca kontrolna pisana w drugim terminie 
musi się odbyć w przeciągu 30 dni od pierwszego terminu tej pracy. Jeżeli uczeń nie stawi 
się w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może poprawić każdą 
ocenę z pracy klasowej w terminie ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika obok oceny 
uzyskanej poprzednio dopisuje się ocenę poprawioną.  Do średniej ważonej brana jest pod 
uwagę wyższa ocena. Uczeń, który podczas kontrolnych prac pisemnych korzysta z 
niedozwolonej pomocy, podpowiedzi lub świadomie zmienia wyznaczoną grupę, otrzymuje 
ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  

II. Ogólne regulacje dotyczące procedur oceniania

11. Skala procentowa ocen:

2 [ 30 – 54 % ] 
2+ [ 55 – 59 % ] 
3 [ 60 – 67 % ]
3+ [ 68 – 74 % ] 
4 [ 75 – 82 % ] 
4+ [ 83 – 89 % ] 
5 [ 90 – 94 % ] 
5 + [ 95 – 97 % ] 
6 [ 98 – 100%] ( lub napisanie pracy klasowej na ocenę bardzo dobrą i wykonanie ćwiczenia 
dodatkowego na ocenę celującą ) 

12. Zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych 
Uczniowie o stwierdzonych dysfunkcjach nie będą oceniani pod względem poprawności 
ortograficznej i graficznej we wskazanych przez specjalistów zakresach. 

13. Podstawą klasyfikacji ucznia jest uzyskanie min. 50% frekwencji na zajęciach oraz min. 
połowy ocen obowiązujących w danej grupie językowej w każdej kategorii wagowej 
(dotyczy prac kontrolnych, zapowiedzianych prac pisemnych i ustnych). 

14. Każdy uczeń ma prawo podwyższyć proponowaną ocenę roczną poprzez poddanie się 
kontroli umiejętności w formie ustalonej przez nauczyciela. Kontrola ta musi się odbyć 
przed ostatecznym terminem wystawienia oceny rocznej. 

16. W przypadku wysokiej absencji w danym miesiącu, uczeń ma obowiązek zaliczyć 
materiał z tego okresu w formie sprawdzianów lub odpowiedzi. 

17. Motywująca rola ocen. Oprócz ocen z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, 
uczeń będzie nagradzany dobrymi ocenami za aktywny udział w lekcjach, udział w 
konkursach, olimpiadach oraz za inną aktywność związaną z przedmiotem.
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