
 

 

Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego dla klasy 4 (poziom podstawowy) 

Etap edukacyjny: IV 

Poziom: A2+ 

Wariant podstawy: III.0 

Liczba godzin: 60 

Podręcznik: EquisEle 3 

 

 

Kryteria oceny w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:  

 

- Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na 

kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania. 

- Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także: aktywnie uczestniczy w lekcjach, angażuje się w prace  

projektowe, bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy oraz wykorzystuje techniki samodzielnej pracy. 

 

 

Wymagania Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Znajomość środków 

językowych 

 

Uczeń posługuje się bardzo 

ograniczonym zasobem 

środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, 

Uczeń posługuje się podstawowym 

zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz 

Uczeń posługuje się poznanym 

zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz 

Uczeń bezbłędnie posługuje się 

poznanym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych 



 

 

ortograficznych oraz 

fonetycznych), co utrudnia mu 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela; zna wybrane 

reguły gramatyczne; w 

niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne; popełnia bardzo 

liczne błędy. 

fonetycznych), co czasami utrudnia 

mu realizację poleceń; często 

popełnia błędy w wymowie i 

zapisie słów; zna wybrane reguły 

gramatyczne; z trudnością stosuje 

poznane struktury gramatyczne; 

popełnia błędy, które jednak nie 

zakłócają całkowicie komunikacji. 

 

fonetycznych), popełniając czasami 

nieliczne błędy, które nie zakłócają 

komunikacji. Zna poznane reguły 

gramatyczne; stosuje poznane 

struktury gramatyczne. 

oraz fonetycznych). Zna poznane 

reguły gramatyczne; stosuje 

poznane struktury gramatyczne. 

Komunikacja przebiega bez 

zakłóceń.  

Rozumienie 

wypowiedzi 

(ustnej i pisemnej) 

Uczeń ma trudności ze 

zrozumieniem prostych 

wypowiedzi ustnych (np. 

rozmowy, wiadomości, 

ogłoszenia, instrukcji) 

artykułowanych wyraźnie, w 

standardowej odmianie języka 

oraz prostych wypowiedzi 

pisemnych (np. e-maile, 

wiadomości tekstowe, kartki 

pocztowe, napisy, ulotki, 

ogłoszenia, instrukcje, wpisy 

na forach i blogach). Uczeń 

rozumie niektóre polecenia 

nauczyciela; w tekstach 

słuchanych i czytanych 

rozumie pojedyncze, 

podstawowe słowa. Zadania na 

rozumienie tekstu czytanego i 

słuchanego sprawiają mu 

trudność; popełnia bardzo 

liczne błędy. 

Uczeń nie ma większej trudności 

ze zrozumieniem prostych 

wypowiedzi ustnych (np. 

rozmowy, wiadomości, ogłoszenia, 

instrukcji) artykułowanych 

wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka oraz prostych 

wypowiedzi pisemnych (np. e-

maile, wiadomości tekstowe, kartki 

pocztowe, napisy, ulotki, 

ogłoszenia, instrukcje, wpisy na 

forach i blogach). Uczeń rozumie 

polecenia nauczyciela; w tekstach 

słuchanych i czytanych rozumie 

podstawowe słowa. Zadania na 

rozumienie tekstu czytanego i 

słuchanego nie sprawiają mu 

trudności; choć czasami popełnia 

błędy. W przypadku rozumienia 

wypowiedzi ustnych pomocne 

okazuje się kilkukrotne 

wysłuchanie tego samego tekstu. 

Czasami problematyczne jest 

znalezienie w tekstach 

szczegółowych informacji i 

określenie intencji nadawcy. 

Uczeń nie ma trudności ze 

zrozumieniem prostych 

wypowiedzi ustnych (np. 

rozmowy, wiadomości, ogłoszenia, 

instrukcji) artykułowanych 

wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka oraz prostych 

wypowiedzi pisemnych (np. e-

maile, wiadomości tekstowe, kartki 

pocztowe, napisy, ulotki, 

ogłoszenia, instrukcje, wpisy na 

forach i blogach). Uczeń rozumie 

polecenia nauczyciela; w tekstach 

słuchanych i czytanych rozumie 

większość słów. Zadania na 

rozumienie tekstu czytanego i 

słuchanego nie sprawiają mu 

trudności. Potrafi określić główną 

myśl wypowiedzi; intencje 

nadawcy/autora wypowiedzi; 

kontekst wypowiedzi (np. czas, 

miejsce, sytuację, uczestników); 

jedynie znalezienie w tekstach 

szczegółowych informacji czasami 

sprawia mu trudność. 

 

Uczeń nie ma trudności ze 

zrozumieniem prostych 

wypowiedzi ustnych (np. 

rozmowy, wiadomości, 

ogłoszenia, instrukcji) 

artykułowanych wyraźnie, w 

standardowej odmianie języka 

oraz prostych wypowiedzi 

pisemnych (np. e-maile, 

wiadomości tekstowe, kartki 

pocztowe, napisy, ulotki, 

ogłoszenia, instrukcje, wpisy na 

forach i blogach). Uczeń rozumie 

polecenia nauczyciela; w 

tekstach słuchanych i czytanych 

rozumie większość słów. Zadania 

na rozumienie tekstu czytanego i 

słuchanego nie sprawiają mu 

trudności. Potrafi określić 

główną myśl wypowiedzi; 

intencje nadawcy/autora 

wypowiedzi; kontekst 

wypowiedzi (np. czas, miejsce, 

sytuację, uczestników) oraz 

znaleźć w tekście szczegółowe 

informacje. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

(ustnej i pisemnej) 

Uczeń ma trudności z 

samodzielnym tworzeniem 

krótkich, prostych, spójnych i 

logicznych wypowiedzi 

Uczeń samodzielnie tworzy 

krótkie, proste, mało spójne, 

kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i 

pisemne według wzoru (np. post, 

Uczeń potrafi samodzielnie w 

prosty i spójny sposób 

wypowiedzieć się ustnie i pisemnie 

(np. post, wiadomość tekstowa, 

Uczeń bez problemu 

samodzielnie wypowiada się na 

poznane tematy; jego 

wypowiedzi ustne i pisemne (np. 



 

 

ustnych oraz pisemnych (np. 

post, wiadomość tekstowa, 

wpis na blogu, ogłoszenia, 

pocztówka, email itp.). 

Najczęściej są to bardzo proste 

teksty tworzone według wzoru; 

popełnia liczne błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

wiadomość tekstowa, wpis na 

blogu, ogłoszenia, pocztówka, 

email itp.), stosując mało 

urozmaicone słownictwo; popełnia 

błędy językowe, które w pewnym 

stopniu wpływają na zrozumienie 

wypowiedzi. 

wpis na blogu, ogłoszenia, 

pocztówka, email itp.) na 

większość poznanych tematów, 

stosując dość urozmaicone 

słownictwo i poznane struktury, 

nieliczne błędy nie mają wpływu 

na zrozumienie jego wypowiedzi. 

post, wiadomość tekstowa, wpis 

na blogu, ogłoszenia, pocztówka, 

email itp.) są spójne, 

wielozdaniowe; używa 

szerokiego zakresu słownictwa i 

struktur; stosuje właściwą formę 

i styl wypowiedzi. 

Reagowanie 

(ustne i pisemne) 

Uczeń z trudem nawiązuje 

komunikację z powodu słabej 

znajomości środków 

językowych i niepoprawnej 

wymowy. Ma trudności w 

rozpoczynaniu, prowadzeniu, 

kończeniu rozmowy oraz jej 

podtrzymywaniu, a w 

przypadku trudności w jej 

przebiegu, z trudnością prosi o 

wyjaśnienie, powtórzenie, 

sprecyzowanie. Trudność 

sprawia mu też uzyskiwanie i 

przekazywanie informacji. Z 

pomocą nauczyciela 

odpowiada na proste pytania i 

prosi o udzielenie informacji, 

popełniając błędy, które w 

znacznym stopniu utrudniają 

komunikację. 

 

Uczeń nawiązuje prostą 

komunikację, choć ma problemy w 

podtrzymywaniu rozmowy, w 

przypadku trudności w jej 

przebiegu, w prosty sposób prosi o 

wyjaśnienie, powtórzenie, 

sprecyzowanie. Trudność czasami 

sprawia mu też uzyskiwanie i 

przekazywanie informacji. Potrafi 

odpowiedzieć na pytania dotyczące 

go osobiście oraz z niewielką 

pomocą zadać proste pytanie 

rozmówcy na poznane tematy, 

komunikację zakłócają błędy w 

wymowie, intonacji lub w 

strukturach gramatycznych. 

Uczeń nawiązuje komunikację, 

umie podtrzymać rozmowę, a w 

przypadku trudności w jej 

przebiegu, prosi o wyjaśnienie, 

powtórzenie lub sprecyzowanie. 

Nie ma trudność w uzyskiwaniu i 

przekazywaniu informacji, 

popełnia czasami nieliczne błędy. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 

informacje związane z poznanymi 

tematami, popełniając nieliczne 

błędy językowe, które zwykle nie 

zakłócają komunikacji; w 

większości poprawnie reaguje na 

wypowiedzi rozmówcy, 

korzystając z poznanego 

słownictwa i zwrotów. 

Uczeń nawiązuje komunikację, 

umie podtrzymać rozmowę, a w 

przypadku trudności w jej 

przebiegu, prosi o wyjaśnienie, 

powtórzenie lub sprecyzowanie. 

Nie ma trudność w uzyskiwaniu i 

przekazywaniu informacji. 

Uczeń bierze aktywny udział w 

rozmowie; w sposób swobodny 

udziela informacji i prosi o 

informacje związane z 

poznanymi tematami; 

prawidłowo reaguje na 

wypowiedzi rozmówcy i 

korzysta z szerokiego zasobu 

słownictwa i struktur 

gramatycznych. 



 

 

Środki leksykalne - Umiejętności i zainteresowania,  

- wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,  

- okresy życia, 

- nauka języków obcych, 

- spędzania czasu wolnego, określanie czasu, 

- uczestnictwo w kulturze, tradycje (Los castells), 

- wielokulturowość i wieloetniczność społeczeństwa amerykańskiego, 

- zdrowie, samopoczucie, 

- choroby i ich objawy, 

- zdrowe artykuły spożywcze, zdrowa dieta, 

- części ciała, gesty,  

- kondycja psychiczna,  

- krajobraz, 

- zanieczyszczenie środowiska, 

- katastrofy naturalne, 

- zwierzęta dzikie i domowe. 

Funkcje językowe Uczeń: 

- opisuje umiejętności językowe, 

- komentuje wyzwania językowe w mediach społecznościowych, 

- opisuje czynności wykonywane w języku obcym, 

- opisuje czynności wykonywane latem, 

- opowiada o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia, 

- opisuje usterki w domu i wskazuje techników, którzy mogą je naprawić, 



 

 

- opisuje pokój, 

- szuka informacji w krótkich tekstach, 

- opisuje Walencję, 

- wskazuje drogę, 

- komentuje tematy zawarte w podręczniku, 

- opowiada o osiągnięciach z poprzedniego roku szkolnego i celach na nowy rok szkolny, 

- mówi, na co zwraca uwagę, kiedy poznaje nowych ludzi, 

- opisuje wygląd zewnętrzny oraz sposób ubierania się, 

- wyraża swoje zdania na temat pierwszego wrażenia, 

- komentuje warsztaty rozwoju osobistego, 

- mówi, z jaką nowo poznaną osobą mógłby robić różne rzeczy i dlaczego, 

- opisuje charakter i osobowość, 

- proponuje rozwiązania konfliktu, 

- opisuje, jakie czynności wykonuje w mediach społecznościowych, 

- udziela rad i rekomenduje działania w mediach społecznościowych, 

- redaguje posty, 

- opisuje czynniki, które wpływają na sukces w mediach społecznościowych, 

- porównuje czynności, 

- charakteryzuje różne osobowości wirtualne, 

- porównuje portale społecznościowe, 

- wskazuje cechy ważne w pracy grupowej, 

- wyraża opinię na temat tradycji los castells, 

- opisuje zdjęcia, 



 

 

- zgadza się lub nie zgadza z innymi, 

- komentuje propozycje zajęć pozalekcyjnych, 

- wyraża swoje zdanie na temat wzięcia udziału w różnych zajęciach, 

- wyraża swoje zdanie, 

- opisuje zachowania kibiców piłki nożnej, 

- opisuje gesty, 

- opisuje postawę ciała, 

- opisuje choreografię, 

- stosuje wyrażenia kolokwialne, 

- opisuje rytuały i manie znanych sportowców i innych osób, 

- opisuje znane osoby, 

- opisuje cele kampanii społecznej, 

- nakazuje i zakazuje, 

- udziela rad dotyczących zdrowia psychicznego. 

- opisuje wartość odżywczą różnych produktów, 

- udziela rad dotyczących zdrowej diety. 

- opisuje symptomy choroby i dolegliwości, 

- opisuje naturalne środki przeciw przeziębieniom o innym dolegliwościom. 

- stosuje formalny i nieformalny styl, 

- wydaje polecenia, 

- pisze wiadomość formalną, 

- opisuje rytuał i tradycję picia mate, 

- opisuje inicjatywy społeczne i lokalne, 



 

 

- wartościuje fakty z przeszłości i je ocenia, 

- komentuje zmiany dokonane w miejscu zamieszkania, 

- wskazuje czas wydarzeń z przeszłości, 

- opowiada o wydarzeniach z przeszłości, 

- opisuje swoje gusta i preferencje literackie, 

- opisuje upodobania z przeszłości. 

Środki gramatyczne - Czasowniki: ser, tener, llevar, vestirse, peinarse, 

- czasowniki ser i estar z przymiotnikami, 

- zaimki w dopełnieniu dalszym, 

- zaimki w dopełnieniu dalszym i bliższym, 

- prefiks super-, 

- stopień najwyższy przymiotnika i przysłówka, 

- porównania, 

- przyimki: por, para, 

- peryfraza: ir a + bezokolicznik, 

- czasowniki do opisywanie postawy ciała, 

- tryb rozkazujący w formie twierdzącej dla 2. os. l. mn., 

- czasowniki zmiany: quedarse, ponerse, 

- tryb rozkazujący w formie przeczącej, 

- tryb rozkazujący z zaimkami w dopełnieniu dalszym i bliższym, 

- czasowniki do opisywania chorób i symptomów, 

- struktury: hay que, tener que. 

 

 

 



 

 

 


