
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

Język hiszpański 

 

Klasa 5  

 

 Magdalena Matuszewska 

 

Wymagania edukacyjne wg podręcznika „CLAN 7 con Hola Amigos” Nivel 3 

 wydawnictwa EDINUMEN, II etap edukacyjny 

TREŚCI NAUCZANIA 

PP 

TEMATYKA WG 

ROZDZIAŁÓW 

ZAKRES MATERIAŁU  

Uczeń zna: 

UMIEJĘNOŚCI UCZNIA 

Uczeń potrafi: 

 

Unidad 1  

¿Cómo estás? 

 

 

Człowiek – 

dane personalne 

(PP 1.1) 

 

Życie rodzinne  

i towarzyskie  

(człownkowie rodziny, 

formy spędzania 

wolnego czasu) 

(PP 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażenia służące do 

nawiązania kontaktu oraz zwroty 

grzecznościowe: ¡Hola!;¡Buenos 

días!; ¡Buenas tardes/ noches! 

¿Cuánto tiempo? 

¡Hasta mañana!; ¡Adiós!; ¿Qué 

tal¿Qué tal estás?/ ¿Cómo 

estás?/ ¿Cómo te sientes? 

Muy bien/mal.; Gracias. 

 

Pytania i podawanie informacji o 

danych osobowych: 

-¿Cómo te llamas? - Jak się 

nazywasz? 

- Me llamo …. - nazywam się …. 

- ¿Cuántos años tienes? - ile 

masz lat? 

- Tengo .... años - Mam.... lat 

- ¿De dónde eres? - Skąd jesteś? 

- Soy de Polonia. - Jestem z 

Polski 

- zrozumieć zwroty dnia 

codziennego 

- przywitać się i pożegnać  

- przedstawić się i zapytać 

rozmówcę o imię, wiek, 

pochodzenie, miejsce 

zamieszkania, zawód 

 

 - i odpowiedzieć na takie 

pytanie 

 

- zapytać o samopoczucie i 

odpowiedzieć na takie 

pytanie 

- podziękować  

 

- przedstawić swoją rodzinę 

- powiedzieć z kim mieszka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie rodzinne  

i towarzyskie  

(czynności życia 

codziennego, formy 

spędzania wolnego 

czasu) 

(PP 1.5) 

 

 

Sporty (popularne 

descypliny sportu)  

(PP 1.10) 

 

- ¿Dónde vives? - Gdzie 

mieszkasz? 

 - Vivo en Varsovia, en la calle .... 

...- Mieszkam w Warszawie, na 

ul. ....  

- ¿Qué haces? ¿A qué te 

dedicas? - czym się zajmujesz? 

-Soy profesor /alumno/alumna- 

Jestem nauczycielem/ uczniem/ 

uczennicą. 

 

Nazwy członków rodziny: mama, 

papa, hijo/a, tio/a , abuelo/a, 

primo/a, hermano/a, perro 

 

 

Liczby porządkowe 1-10 

 

Słownictwo związane z czasem 

wolnym: jugar al fútbol/ 

baloncesto, tenis, balonmano, 

montar  en bici, montar a 

caballo, montar, en monopatin, 

nadar, patinar, correr, tocar la 

guitarra, leer un cómic, dibujar 

 

Struktury: ¿Qué haces en tu 

tiempo libre? 

A veces, normalmente, todos los 

dias 

Formy czasy terażniejszego 

Presente de Indicativo w 1 .os - 

Yo leo, veo, monto ...- 

 

Alfabet, literowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podać na którym piętrze 

się mieszka, używając 

liczebników porządkowych 

1-10 

 

- mówić formach i 

sposobach spędzania czasu 

wolnego 

 

 

 

- wrazić częstotliwość,  

- powiedzieć ile razy 

wykonuje się różne 

czynności w czasie wolnym   

 

 

- wyszukać informacje w 

prostych tekstach 



- literować swoje imię i 

nazwisko 

 

 

 

Uniadad 2  

iTodos los dias! 

 

Życie rodzinne i 

towarzyskie (czynności 

życia codziennego) 

(PP 1.5) 

 

 

Czasowniki zwrotne w 

bezokoliczniku dotyczące 

czynności codziennych:  

Levantarse, ducharse, lavarse 

los dientes, vestirse, acostarse 

 

Czasowniki dotyczące czynności 

codziennych i posiłków: 

desayunar, merendar, sacar al 

perro, ir al colegio, volver a 

casa, comer, cenar, hacer los 

deberes 

 

Odmiana czasowników 

regularnych i nieregularnych w 

czasie teraźniejszym Presente 

de Indicativo 

 

 

Godziny: ¿ Qué hora es? Son 

las 6 y cuarto, ¿ A que hora ....? 

A las 3 y media  

 

 

 

 

 

- opisywać czynności 

rutynowe, które wykonujemy 

codziennie rano, po 

południu i wieczorem w 

czasie teraźniejszym 

 - pytać o czynności dnia 

codziennego  i odpowiadać 

na takie pytanie 

 

 - pytać i odpowiadać o 

której godzinie wykonuje się 

różne czynności dnia 

codziennego 

 

 

 

 

 

 

- pytać o godzinę i podać 

pełne godziny, co kwadrans 

i co pół godziny 

 

 

- wyszukać informacje w 

prostych tekstach 

 

Unidad 3 

¿Prefieres carne o 

pescado? 

 

Słownictwo związane z 

jedzeniem i posiłkami:  

ensalada, pasta, lentejas, 

carne, pescado, guisantes, 

- mówić o swoich 

preferencjach dotyczących 

jedzenia 



Żywienie (artykuły 

spożywcze, posiłki) 

(PP 1.6) 

 

Życie rodzinne  

i towarzyskie  

(czynności życia 

codziennego) 

(PP 1.5) 

 

zanahorias, patatas fritas, 

hamburguesa, platano, pera, 

pan, cereales, leche,  

Nazwy sztućców:cuchara, 

tenedor, cuchillo, plato, vaso, 

servilleta 

Nazwy podstawowych 

przypraw: sal, pimienta, aceite, 

vinagre 

 

Struktury: De primer plato/ De 

segundo plato, De postre 

 

Tengo hambre/ Tengo 

sed/Tengo ganas de.., Pasame 

la sal , por favor, ¿ Me 

pasas....?, ¿ Me puedes 

pasar...?, Si, claro/ toma, Por 

supuesto. 

 

Czas Preterito perfecto 

Struktury: ¿ Qué has 

desayunado/ comido/ 

cenado...?  

 

 

Wymowa liter z, za, zo , zu, ce 

, ci, pisownia wyrazów z z, za, 

zo, zu, ce , ci 

 

- używać słownictwa 

związanego z jedzeniem i 

posiłkami  

- mówić o tym co się zjadło 

na poszczególne posiłki 

 

 

- mówić o posiłkach i 

częstotliwości jedzenia 

różnych artykułów 

spożywczych  

 

 

 

- używać zwrotów 

przydatnych przy stole i 

podczas posiłku,  

- prosić o podanie 

przedmiotów ze stołu, 

odpowiedzieć na prośbę  

 

 

- mówić o czynnościach 

dotyczących niedalekiej 

przeszłości 

Unidad 4 

En la ciudad 

 

Zakupy i usługi (rodzaje 

sklepów)  

(PP 1.7) 

Nazwy budynków w mieście: 

iglesia, farmacia, centro 

comercial, comisaria, calle, 

plaza, oficina de correos, bar, 

parada de autobuses, 

biblioteca, museo 

- nazwać budynki/ sklepy w 

mieście 

 

 

 

 



  

Różnice w użyciu: está / hay 

 

Struktury: Dónde esta...?/  Está 

al lado/ delante de/ detras de 

Dónde hay un/una.... cerca? 

Hay un/una....? 

 

Instrukcje, tryb rozkazujący: 

Sigue recto, Gira a la 

izquierda/ derecha, Cruza la 

calle, Cruza la primera/ la 

segunda a la ... 

 

Okoliczniki miejsca: delante 

de..., detras de ..., en.../ al lado 

de... 

 

Struktury związane z 

opisywaniem różnych typów 

budynków: Cómo es ...? Es un 

edificio de piedra, de madera, 

de ladrillo, antiguo, viejo, 

nuevo, moderno, Está a .... 

metros de .... 

 

Liczebniki 100-1000  

  

Różnice w wymowie liter g i j    

 

- pytać o drogę /o istnienie 

jakiegoś miejsca/ 

 

 

 

 

 

 

- wydawać instrukcje jak  

dojść do różnych miejsc w 

mieście, podawać kierunki 

 

 

- wskazywać położenie 

różnych obiektów w mieście 

 

 

- opisywać budynki, jak 

wyglądają, z jakiego 

materiału są zrobione, czy 

są nowe, stare, gdzie się 

znajdują 

 

 

 

-  liczyć od 100 do 1000 

 

- wyszukać informacje w 

prostych tekstach  

 

Unidad 5 

iRing, ring! ¿Digame? 

 

Życie rodzinne  

i towarzyskie  

Słownictwo związane z czasem 

wolnym: ir al cine, ir al teatro, ir 

a la playa jugar al baloncesto, 

tenis, balonmano, a los 

videojuegos, a las cartas, nadar, 

patinar, correr  

- zapytać o plany i 

odpowiedziec na takie 

pytanie 

- zaproponować wspólne 

spędzenie wolnego czasu  

 



(czynności życia 

codziennego, sposoby 

spędzania wolnego 

czasu) 

(PP 1.5) 

 

Zwroty związane z uprawianiem 

sportów: hacer gimnasia/ 

atletismo/natación 

 

Określenia: emocionante, 

divertido, aburrido 

 

Struktury i zwroty związane z 

rozmową telefoniczną i 

umawianiem się, 

proponowaniem form spędzania 

wolnego czasu: ¿Qué te 

apatece..?/ ¿Te apetece...? Si, 

me apetece.../ No , no me 

apetece... ¿Te gusta...? Si, me 

gusta/ no , no me gusta... 

¿Diga?, ¿Digame? ¿Esta 

Juan?Que haces ...?/ 

¿Quedamos...?/ ¿A que hora 

quedamos?  / Venga, vale, de 

acuedro; Lo siento, pero ... 

 

 

Znaczniki czasu: esta tarde, este 

fin de semana 

 

Pisownia wyrazów z ca , que , 

qui, co , cu 

 

 

 

 

 

 

 

- wyrażać opinię 

 

- przeprowadzić rozmowę 

telefoniczną,  

- zaproponować wspólne 

spędzenie czasu wolnego i 

odpowiedzieć ma taką 

propozycję 

- przygotować dialog 

imitujący rozmowę 

telefoniczną 

Unidad 6 

Animales del mundo 

 

Świat przyrody  

(Zwierzęta)  

(PP 1.12) 

 

Słownictwo związane dzikimi 

zwierzętami: tigre, león, jirafa, 

elefante, camello, cocodrillo, 

delfin, ardilla, cigüeña,    

pingüino, cola, aletas, alas, 

joroba, pico, rayas, melena, 

- rozpoznawać, nazywać i 

opisywać dzikie zwierzęta  

 

- opisać ilustracje  

 

 

 



colmillo, trompa, dientes 

afilados, manchas,  

 

 Przymiotniki: grande, pequeño, 

alto, bajo, fuerte, débil, rapido, 

lento, largo 

 

Opis wyglądu zwierząt: Tiene  + 

sustantivo, Es + adjetivo 

¿Qué está/están haciendo? 

  

Me gusta porque es ..../No me 

gusta porque es .... 

 

Struktura: ESTAR+gerundio 

 

Está bebiendo, andando, 

comiendo, corriendo, ,volando, 

nadando, saltando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - wyrażać opinie i je 

uzasadnić 

 

Unidad 7  

Yo piendo en verde 

 

Ekologia 

 

Dom (opis domu, opis 

pomieszczeń domu i ich 

wyposażenia) 

(PP 1.2) 

Słownictwo związane z ekologią i 

recyklingiem i dbałością o 

środowisko: bolsas, botellas, 

cajas, envases, periódicos, latas, 

vidrio, papel, plastico, 

contenedor amarillo, ontenedor, 

verde, contenedor azul, basura, 

reciclar, apagar la luz, cerrar el 

grifo, ahorrar energia, ahorrar 

agua,  

 

Formy trybu rozkazującego 

Imperativo afirmativo y negativo: 

 - opisać nawyki i 

zachowania ekologiczne 

 

- wyrażać opinie, tworzyć 

dialogi na temat 

ekologicznych zachowań w 

domu 

 

 

 

 

- używac trybu 

rozkazującego w kontekście 

zachowań proekologicznych 



recicla, no tires, apaga, cierra, 

ahorra 

 

Struktury: Hay que ahorrar 

energia, Tienes que .../ Tenemos 

que/ Debemos  

 

Słownictwo związane z domem 

przypomienie: dormitorio, salón, 

cocina, cuarto de bano, jardin, 

ordenador, televisión  

 

 

- wyrażać polecenia, porady 

 

 

 

- wyszukać informację  

w prostym tekście  

 

 

Unidad 8 

Un paseo por el pasado 

 

Czas przeszły  

(PP 1.1) 

 

Życie rodzinne i 

towarzyskie (rodzina, 

koledzy, czynności życia 

codziennego) 

(PP1.8) 

Formy regularne czasu 

przeszłego Preterito Indefinido w 

liczbie pojedynczej i 1 os.: 

czynności życia codziennego: 

estudié, escribi, compré, jugué, 

escuche, paseé, hablé, me 

quedé en casa, trabajé, pinté, 

chateé 

 

Formy nieregularne czasu 

Preterito Indefinido: Hice/ 

hiciste//hizo, Fui/ 

fuiste/fue/estuve, estuviste, 

estuvo, tuve, tuviste tuve 

 

Określenia czasu: ayer, 

temprano, tarde, el fin de 

semana, el mes pasado, la 

semana pasada, anteayer, el 

otro dia 

 

Pytania o wydarzenia z 

przeszłości: Qué hiciste ayer? 

Dónde estuviste? Cuando 

hiciste? Con quién fuiste? 

- tworzyć i używać formy 

czasu przeszłego 

- zadawać pytanie o 

przeszłość i odpowiedzieć 

na nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyszukać informację 

w prostym tekście  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liczebniki od 1000,  

Podawanie dat  

 - liczyć od 1 000 

- podawać daty  

 

Unidad 9 

iQue azul esta el mar! 

 

Świat przyrody  

(Krajobraz)  

(PP 1.12) 

 

 

Życie rodzinne  

i towarzyskie (formy 

spędzania czasu wolne) 

(PP1.5) 

 

Podróżowanie i 

turystyka (środki 

transportu) 

(PP1.8) 

Słownictwo związane ze 

środowiskiem naturalnym i 

krajobrazami: playa, montaña, 

bosque, valle, desierto, 

oasis,rio, selva, arbol, arena, , 

mar, roca, pico, plantas 

 

Przymiotniki do opisu 

krajobrazu: profundo, tranquilo, 

seco, caluroso, frio, nevado,  

húmedo, lluvioso, 

  

Structury: Hay .../ Es un lugar 

dónde hay ...? 

Es un lugar +przymiotnik 

 

Porównania: mas/menos que + 

adjetivo, tan como adjetivo 

 

Wymowa liter r y rr 

- nazywać i opisywać 

krajobraz  używając 

odpowiednich przymiotników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- porównywać różne miejsca  

 

- wyszukać informację 

w prostym tekście  

 

Kultura (święta, 

obrzędy) 

(PP 1.9) 

 

iLlega la Navidad! 

 

 

 

 

Feria de Abril 

Słownictwo związane z Navidad 

- Bożym Narodzeniem: Navidad, 

Nochebuen, Nochevieja, Dia de 

Reyes, mazapanes, polvorones, 

turrón,pavo, pandereta, 

zambomba  

 

Słownictwo związane z ferias y 

ich atrakcjami oraz z Feria de 

Abril de Sevilla: Feria , noria, 

montana rusa, coches de 

choque, tiovivo, latigo, tren del 

abruja, la casa de terror, caseta, 

- zrozumieć proste teksty 

dotyczące Święta Trzech 

Króli w Hiszpanii 

   

 

 

 

 

- zrozumieć proste teksty 

dotyczące Feria de Abril 

 



traje de la flamenca, coche de 

caballos, fuegos artificiales, 

farolillos, sevillanas 

 

ZASADY OCENIANIA 

Treści podlegające ocenie 

• prace pisemne (prace klasowe po każdym rozdziale, testy, kartkówki, dyktanda),  

• praca na lekcji,  

• praca domowa ucznia,  

• wypowiedzi ustne i pisemne,  

• zeszyt ćwiczeń,  

• zeszyt przedmiotowy.    

Kryteria oceniania 

Stosuje się następujące oceny: 

6  CELUJĄCY 

5  BARDZO DOBRY 

4  DOBRY 

3 DOSTATECZNY 

2 DOPUSZCZAJĄCY 

1 NIEDOSTATECZNY 

 

 

Poziomy wymagań na poszczególne oceny   

 

Celujący - 6,  otrzymuje uczeń, który:  

 

-  posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje nietypowe rozwiązania  

-  jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, której organizatorem 

jest  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

 

Bardzo dobry - 5, otrzymuje uczeń, który: 

 



- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  

 

Dobry - 4,  otrzymuje uczeń, który:  

 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.  

- dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  

 

Dostateczny - 3, otrzymuje uczeń, który:  

 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie  

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,  

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności.  

 

Dopuszczający - 2, otrzymuje uczeń, który:  

 

- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności.  

 

Niedostateczny - 1, otrzymuje uczeń, który:  

 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z tego przedmiotu,  

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

 

Skala ocen  



 

100%                6 CELUJĄCY   

96% - 99%    5+ BARDZO DOBRY PLUS   

95% - 91%    5 BARDZO DOBRY 

90% - 84%   4+ GOOD PLUS / DOBRY PLUS 

83% - 75%   4 GOOD / DOBRY 

74% - 60%    3+ PASS PLUS / DOSTATECZNY PLUS 

59% - 51%    3 PASS / DOSTATECZNY 

50% - 36%    2+ LOW PASS / DOPUSZCZAJĄCY PLUS 

35% - 0%    1 FAIL / NIEDOSTATECZNY 

 

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Odpytywanie bieżące – według uznania nauczyciela. 

2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

3. Prace klasowe po każdym rozdziale - min 3 w semestrze. 

4. Dyktanda - minimum  2 w semestrze. 

5. Testy z gramatyki 

6. Testy czytania ze zrozumieniem. 

7. Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

8. Zeszyt przedmiotowy - przynajmniej 2 razy w semestrze. 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i zeszycie 

przedmiotowym oraz dzienniczku ucznia. 

2. Obszary oceniania: 

A. Wypowiedzi pisemne: 

• testy z gramatyki; 

• prace klasowe (wypowiedź pisemna); 

• sprawdziany (po każdym rozdziale); 

• kartkówki; 

• dyktanda; 

• prace domowe; 

B. Wypowiedzi ustne: 

• aktywność (kreatywność) na lekcjach; 

• wypowiedzi ustne na zadany temat; 

• recytacja; 

• opowiadanie odtwórcze i twórcze; 



• udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie). 

C. Zadania praktyczne: 

• twórcze przygotowanie do lekcji; 

• praca w grupie; 

• inscenizacja; 

• prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie; 

• prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, pomoc 

dydaktyczna); 

• przygotowanie i przeprowadzenie zleconej części lekcji. 

3. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej 

hierarchii: 

• pisemne prace klasowe, testy, sprawdziany i prace podsumowujące - 3 (WAGA). 

• kartkówki,  odpowiedzi ustne,  prace domowe, aktywność na lekcji, prowadzenie 

zeszytu, ćwiczenia gramatyczne - 1 (WAGA) 

Informacje dodatkowe 

1. Prace ucznia nie zawsze podlegają ocenie w formie stopnia. 

2. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym / zeszycie 

przedmiotowym/dzienniczku ucznia. 

3. Nauczyciel kseruje sprawdzoną pracę ucznia na prośbę rodzica. 

4. W przypadku otrzymania z pracy klasowej  niesatysfakcjonującej oceny,  uczeń ma 

prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie 

oceny. 

 

Prawa i obowiązki ucznia  

• Uczeń starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

• Formę notatki w zeszycie ustala nauczyciel. 

• Testy, prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien napisać ją w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

• Kartkówka jest formą sprawdzania wiedzy bieżącej. Nie jest zapowiadana. 

• Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w ciągu dwóch 

tygodni.  

• Uczeń ma obowiązek starannie i systematycznie odrabiać prace domowe.  

• Uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe, zlecone 

przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy.  

• Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji i przestrzegać zasad. 



• Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole w terminie 

tygodnia od czasu powrotu do szkoły.  

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w semestrze. 

 


