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Wymagania edukacyjne i plan dydaktyczny wg podręczników  

Gente Joven 2 Nueva edición" z 2015 oraz Gente Joven 2  Edición revisada z 2018 

 wydawnictwa Difusión, wydanie szkolne,  

 II etap edukacyjny 

 

 

Tematyka 

 

Wymagania edukacyjne  

Uczeń potrafi: 

 

Środki językowe 

Uczeń zna: 

 

Recuerdos de las 

vacaciones. 

Wspomnienia z 

wakacji. 

Uczeń: 

- opisuje ilustracje i zdjęcia 

- aktywuje i poszerza znajomość słownictwa 

związanego z wakacjami i wypoczynkiem 

- opowiada o własnych wspomnieniach z wakacji oraz 

o wakacjach osób trzecich  

- używa czasu Pretérito Perfecto Compuesto 

Nazwy czynności 

związanych z 

wakacjami i 

wypoczynkiem 

Czas Pretérito 

Perfecto Compuesto 

 

 

El uso del Pretérito 

Perfecto Compuesto. 

Użycie czasu  

Pretérito Perfecto 

Compuesto. 

Uczeń: 

- używa czasu Pretérito Perfecto Compuesto 

- opowiada o wakacjach i doświadczeniach z 

przeszłości 

 

Czas Pretérito 

Perfecto Compuesto 

Okoliczniki czasu 

Pretérito Perfecto 

Compuesto 

 

¿Qué tiempo hace? 

Jaka jest pogoda? 

 

Uczeń: 

- Pyta i opisuje stany pogodowe 

- Opisuje pogodę w każdej porze roku 

- Uzasadnia swoje opinie, argumentuje 

Czasowniki opisujące 

pogodę: nevar, llover, 

hacer, hay 

La información 

personal y las 

aficiones. Dane 

personalne i 

zainteresowania. 

Uczeń: 

- pyta i odpowiada na pytania dotyczące danych 

personalnych, miejsca zamieszkania i zainteresowań 

- zna i stosuje w praktyce zaimki pytające 

Zaimki pytające 

Dónde, Cómo,  Qué,  

Cuánto/-s, Cuál/-es 

 



 - rozumie nagranie audio w formie wywiadu radiowego 

El uso de estar + 

gerundio. La 

entonación española. 

Użycie konstrukcji 

estar + gerundio. 

Intonacja hiszpańska. 

 

Uczeń: 

- używa  konstrukcji estar + gerundio 

- zna regularne i nieregularne formy gerundio  

- prawidłowo intonuje zdania twierdzące i pytające 

Konstrukcja  estar + 

gerundio 

Formy regularne i 

nieregularne gerundio 

Intonacja zdań 

twierdzących i 

pytających 

 

El uso del Presente de 

Indicativo. Użycie 

czasu Presente de 

Indicativo.  

Uczeń: 

- zna i odmienia wybrane czasowniki  nieregularne 

czasu Presente de Indicativo 

- używa czasu Presente de Indicativo 

- rozumie tekst piosenki, odnajduje w tekście 

czasowniki regularne i nieregularne czasu 

teraźniejszego 

- zna hiszpański zespół muzyczny El sueño de Morfeo  

 

Czasowniki  

nieregularne czasu 

Presente de 

Indicativo: tener, 

decir, venir, dar, 

saber 

 

 

Escuelas solidarias. 

Comprensión lectora. 

Escuelas soildarias. 

Czytanie ze 

zrozumieniem. 

Uczeń: 

- opisuje fotografie 

- czyta tekst ze zrozumieniem 

- pyta i odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

- zna przykłady i nazwy organizacji humanitarnych 

 

Nazwy organizacji 

humanitarnych 

Czas Presente de 

Indicativo 

Nuestro proyecto. El 

blog de la clase. Blog 

klasowy. Praca 

projektowa. 

Uczeń:  

- pracuje i podejmuje decyzje w grupie 

- wykonuje projekt bloga klasowego 

- prezentuje projekt w formie ustnej i/lub pisemnej 

- używa wszystkich dotychczas poznanych środków 

językowych  

 

Czas Presente de 

Indicativo 

Konstrukcje 

wyrażające plany i 

intencje 

Wszystkie dotychczas 

poznane środki 

językowe  

Pedir y decir la fecha. 

Wskazywanie dat. 

Uczeń: 

- pyta i podaje daty urodzin 

- współdziała w grupie 

Daty: liczebniki i 

miesiące 

Hablar de existencia y 

localizar: hay y estar. 

Wskazywanie istnienia 

Uczeń: 

- opisuje cechy osób i przedmiotów  

- wskazuje istnienie i położenie 

Czasowniki ser, estar, 

hay 



i położenia: hay i estar 

Las tiendas. Sklepy. Uczeń: 

- wskazuje położenie  

- wybiera prezenty dla innych osób 

- wskazuje dla kogo jest dany prezent 

- nazywa sklepy 

- podaje co można kupić w danym sklepie 

Przyimek para  

Czasownik hay 

Nazwy sklepów i 

przedmiotów 

Hablar de la posesión. 

Zaimki dzierżawcze 

Uczeń: 

- wskazuje posiadanie i właściciela każdego 

przedmiotu 

Akcentowane zaimki 

dzierżawcze 

Ropa y 

complementos. 

Ubrania i dodatki. 

Uczeń: 

- opisuje ubrania i to co ma na sobie 

Czasowniki ser, 

llevar, gustar 

Nazwy ubrań 

Vamos de compras. 

Na zakupach. 

Uczeń: 

- pyta o cenę  

- kupuje ubrania w sklepie  

 -wskazuje osoby i przedmioty 

Zaimki wskazujące 

Nazwy ubrań 

Aprendizaje y 

autorreflexión. 

Uczenie się i 

autorefleksja. 

Uczeń: 

- rozwija strategie uczenia się 

- wyraża plany i intencje w formie ustnej i pisemnej 

- wskazuje swoje mocne i słabe strony w kontekście 

uczenia się języków obcych 

Czas Presente de 

Indicativo 

Czas Pretérito 

Perfecto Compuesto  

Konstrukcje 

wyrażające plany i 

intencje 

Słownictwo dotyczące 

szkoły i uczenia się  

Planes para el fin de 

semana. Plany na 

weekend. 

Uczeń: 

- rozumie krótkie teksty i dialogi 

- opisuje ilustracje i zdjęcia 

- zna nazwy czynności czasu wolnego 

- pyta o plany osób trzecich 

Czasowniki querer i 

poder  w czasie 

teraźniejszym 

Nazwy czynności 

czasu wolnego 

Przyimki de, a, en , 



con 

 

Planes e invitaciones. 

Plany i zaproszenia. 

Uczeń: 

- zna nazwy czynności czasu wolnego 

- pyta o plany osób trzecich i opowiada o własnych 

planach 

- składa propozycję sposobu spędzenia czasu wolnego  

- potrafi przyjąć i odrzucić propozycję 

Nazwy czynności 

czasu wolnego 

Czasownik gustar w 

formie 

grzecznościowej 

(Condicional Simple) 

Wyrażenia służące 

składaniu propozycji, 

ich akceptowaniu i 

odrzucaniu 

Comida rápida, pero 

rica y sana. Szybkie, 

ale zdrowe i pyszne 

jedzenie. 

Uczeń: 

- rozumie teksty o tematyce gastronomicznej 

- znajduje konkretne informacje w tekście 

- zna nazwy wybranych produktów spożywczych 

- porównuje jedzenie polskie i hiszpańskie 

- zna nazwy posiłków 

Nazwy produktów 

spożywczych i 

składników 

odżywczych 

Nazwy hiszpańskich 

produktów 

spożywczych 

Nazwy posiłków 

Productos alimenticios 

contables y no 

contables. Policzalne i 

niepoliczalne produkty 

spożywcze. 

Uczeń:  

- zna nazwy wybranych produktów spożywczych 

- rozróżnia i wskazuje produkty policzalne i 

niepoliczalne 

- prawidłowo używa rodzajników określonych i 

nieokreślonych 

- opowiada o swoich upodobaniach kulinarnych 

- zadaje pytania o upodobania kulinarne  

- sporządza listę zakupów 

Nazwy produktów 

spożywczych 

Nazwy naczyń i 

opakowań 

Rodzajniki określone i 

nieokreślone 

Brak rodzajnika 

Czasownik gustar  w 

czasie teraźniejszym 

 

En un restaurante. W 

restauracji.  

Uczeń:  

- opisuje ilustracje 

- łączy teksty z ilustracjami  

- rozumie dialogi w barze/restauracji 

- poprawnie odczytuje i intonuje dialogi 

- poprawnie odczytuje ceny dań  

Nazwy dań i potraw 

Wyrażenia używane 

w barze/restauracji 

Zwroty 

grzecznościowe 

Liczebniki główne 

En un bar/un 

restaurante. 

Acentuación. W barze 

lub restauracji. 

Uczeń: 

- pracuje w grupie/w parach 

- potrafi przygotować restauracyjną kartę dań 

- prowadzi dialog według wzoru 

Nazwy dań i potraw 

Wyrażenia używane 

w barze/restauracji 

Zwroty 



Akcentowanie. - zamawia dania z karty i przyjmuje zamówienia 

- prezentuje dialog na forum klasy 

- poprawnie akcentuje wyrazy 

grzecznościowe 

Akcent wyrazowy 

 

Nuestro proyecto. Una 

fiesta en clase. 

Organizacja imprezy 

okolicznościowej. 

Praca projektowa. 

Uczeń: 

- pracuje w grupie 

- przygotowuje plakat/ulotkę z ogłoszeniem 

- redaguje zaproszenie na imprezę okolicznościową 

- sporządza listę zakupów 

- używa programów komputerowych, Internetu 

(opcjonalnie) 

Słownictwo związane 

z organizacją imprez 

Wszystkie środki 

językowe poznane w 

bieżącym rozdziale 

 

 

Aprendo lenguas: 

autorreflxión. Uczenie 

się jezyków: 

autorefleksja 

Uczeń: 

- tworzy mapy myśli 

- rozwija strategie uczenia się 

- wskazuje pozytywne cechy dobrego 

ucznia/nauczyciela 

Wszelkie możliwe 

środki językowe 

znane uczniowi 

Los famosos y sus 

profesiones. Słynne 

postaci i ich zawody. 

Uczeń: 

- łączy teksty z ilustracjami/fotografiami 

- opisuje fotografie 

- zna nazwy wybranych zawodów związanych z życiem 

artystycznym i sportowym 

- zna nazwiska wybranych postaci  związanych z 

życiem artystycznym i sportowym krajów 

hiszpańskojęzycznych  

- interpretuje cytaty znanych artystów i sportowców, 

wyraża swoja opinię na ich temat 

Nazwy wybranych 

zawodów artystów i 

sportowców 

Liczba i rodzaj 

zawodów 

Nazwiska i imiona 

wybranych artystów i 

sportowców z  krajów 

hiszpańskojęzycznych   

Biografías. Biografie.  Uczeń: 

- rozumie teksty o tematyce biograficznej 

- zna wybrane okoliczniki czasu typowe dla czasu 

Pretérito Perfecto Simple 

- rozróżnia formy regularne i nieregularne 

czasowników w czasie  Pretérito Perfecto Simple 

- poprawnie używa czasowników  empezar i aprender 

oraz wyrażeń przyimkowych z tymi czasownikami  

- przedstawia i opisuje sylwetkę i elementy biografii 

słynnej osoby 

Nazwy wybranych 

zawodów artystów i 

sportowców  

Formy regularne i 

nieregularne 

czasowników w 

czasie  Pretérito 

Perfecto Simple 

Czasowniki empezar i 

aprender + przyimek 

a 

 

Verbos regulares e 

irregulares del 

Pretérito Perfecto 

Uczeń: 

- zna i rozróżnia formy regularne i nieregularne 

czasowników w czasie  Pretérito Perfecto Simple 

Formy regularne i 

nieregularne 

czasowników w 



Simple. Czasowniki 

regularne i 

nieregularne czasu 

Pretérito Perfecto 

Simple. 

- zna okoliczniki czasu typowe dla czasu Pretérito 

Perfecto Simple 

czasie  Pretérito 

Perfecto Simple 

Okoliczniki czasu 

typowe dla czasu  

Pretérito Perfecto 

Simple 

 

Fechas y 

acontecimientos 

importantes. Daty i 

ważne wydarzenia. 

Uczeń: 

- zna i stosuje w praktyce formy regularne i 

nieregularne czasowników w czasie Pretérito Perfecto 

Simple 

- zna i stosuje w praktyce okoliczniki czasu typowe dla 

czasu Pretérito Perfecto Simple 

- zna i stosuje przyimki de, desde, en, entre, hasta 

Czas  Pretérito 

Perfecto Simple 

Okoliczniki czasu 

typowe dla czasu  

Pretérito Perfecto 

Simple 

Użycie przyimków de, 

desde, en, entre, 

hasta  

Uso del Pretérito 

Perfecto Simple. 

Użycie czasu  

Pretérito Perfecto 

Simple. 

Uczeń: 

- opowiada o wydarzeniach z przeszłości  

- zna i stosuje w praktyce formy regularne i 

nieregularne czasowników w czasie Pretérito Perfecto 

Simple 

- zna i stosuje w praktyce okoliczniki czasu typowe dla 

czasu Pretérito Perfecto Simple 

Formy regularne i 

nieregularne 

czasowników w 

czasie  Pretérito 

Perfecto Simple 

Okoliczniki czasu 

typowe dla czasu  

Pretérito Perfecto 

Simple 

 

La historia de Juan y 

la biografía de Juanes. 

Historia o Juanie i 

biografia Juanesa. 

Uczeń: 

- streszcza tekst piosenki używając czasu przeszłego 

- wyraża swoją opinię na temat piosenki  

- zna sylwetkę kolumbijskiego piosenkarza Juanesa 

Czas  Pretérito 

Perfecto Simple 

 

Uso del Pretérito 

Perfecto Simple y del  

Pretérito Perfecto 

Compuesto. Użycie 

czasów  Pretérito 

Perfecto Simple i 

Pretérito Perfecto 

Compuesto.  

Uczeń: 

- potrafi rozróżnić użycie czasów Pretérito Perfecto 

Simple i Pretérito Perfecto Compuesto 

 

 

Czas  Pretérito 

Perfecto Simple 

Czas  Pretérito 

Perfecto Compuesto 

Okoliczniki czasu 

typowe dla czasów  

Pretérito Perfecto 

Simple i Pretérito 

Perfecto Compuesto 

 



 

Los números ordinales 

y la pronunciación de 

las vocales. Liczby 

porządkowe i wymowa 

samogłosek. 

Uczeń: 

- zna i potrafi użyć w praktyce liczby porządkowe od 1 

do 10 

- rozumie treść krótkiego komiksu 

- wymawia poprawnie wyrazy i zdania, w których 

występują sąsiadujące ze sobą samogłoski 

Liczby porządkowe od 

1 do 10 

Wymowa 

sąsiadujących ze 

sobą samogłosek 

 

Grandes obras de los 

países 

hispanohablantes. 

Słynne budowle 

krajów 

hiszpańskojęzycznych. 

Uczeń: 

- czyta tekst ze zrozumieniem 

- odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

- zna wybrane budowle znajdujące się w Hiszpanii, 

Panamie i Ekwadorze 

- redaguje, według wzoru, krótki tekst o słynnej budowli 

znajdującej się w Polsce  

Słownictwo z zakresu 

geografii i historii 

Czas Presente de 

Indicativo 

Czas  Pretérito 

Perfecto Simple 

Nuestro proyecto. Una 

biografía. Praca 

projektowa.  Biografia. 

Uczeń: 

- pracuje w grupach 

- czyta ze zrozumieniem przykładowe biografie 

słynnych osób 

- wyszukuje informacje w Internecie lub encyklopedii 

- przygotowuje ilustrowaną biografię słynnej osoby w 

formie plakatu/prezentacji 

- używa programów komputerowych, Internetu 

(opcjonalnie) 

- prezentuje pracę na forum klasy 

Czas Presente de 

Indicativo 

Czas  Pretérito 

Perfecto Simple 

Aprendo lenguas: el 

uso del diccionario. 

Uczenie się języków: 

praca ze słownikiem. 

Uczeń:  

- potrafi używać słownika 

- pracuje ze słownikiem na lekcji 

- wypełnia ankietę 

- dokonuje refleksji na temat sposobu przyswajania 

nowych słów i poszukiwania informacji 

Typowe skróty 

występujące w 

słowniku 

Descripción de un 

pueblo. Opis 

miasteczka. 

Uczeń: 

- rozumie treść wiadomości mailowej 

- pracuje w parach 

- redaguje podpisy pod fotografiami 

- wymienia miejsca publiczne, które znajdują się w jego 

miejscu zamieszkania 

Nazwy miejsc 

publicznych 

znajdujących się w 

mieście 

Wybrane nazwy 

geograficzne i 

topograficzne 

Los objetos y partes 

de la casa. Przedmioty 

i pomieszczenia w 

Uczeń: 

- zna nazwy pomieszczeń w domu 

- zna nazwy mebli i sprzętów domowych 

Nazwy pomieszczeń 

w mieszkaniu 

Nazwy mebli i 



domu. - zna nazwy wybranych ubrań 

- potrafi używać przyimków określających stosunki 

przestrzenne 

- opisuje lokalizację przedmiotów w przestrzeni 

używając czasownika estar 

- prawidłowo odczytuje i intonuje dialog według wzoru 

- potrafi odmienić czasownik encontrar 

sprzętów domowych 

Nazwy wybranych 

ubrań 

Przyimki określające 

stosunki przestrzenne 

Czasownik estar 

Czasownik 

nieregularny 

encontrar 

Localización de 

objetos en el espacio. 

Lokalizacja 

przedmiotów w 

przestrzeni. 

Uczeń: 

- używa przyimków określających stosunki 

przestrzenne 

- opisuje lokalizację przedmiotów w przestrzeni 

używając czasowników haber (hay) i estar 

- opisuje rozmieszczenie pomieszczeń i mebli w domu 

 

Nazwy mebli i 

sprzętów domowych 

Przyimki określające 

stosunki przestrzenne 

Czasowniki estar i 

haber 

 

Pronombres átonos de 

complemento directo. 

Dopełnienie bliższe. 

Uczeń:  

- zna i stosuje formy zaimków dopełnienia bliższego  

Zaimki dopełnienia 

bliższego 

Miejsca publiczne. 

Lugares públicos. 

 

Uczeń: 

- zna nazwy miejsc publicznych znajdujących się w  

mieście   

- opisuje lokalizację miejsc publicznych na podstawie 

ilustracji 

- zadaje pytania i udziela informacji na temat lokalizacji 

miejsc publicznych 

- wskazuje fotografię miejsca, o którym mowa w 

audycji radiowej 

Nazwy miejsc 

publicznych 

znajdujących się w 

mieście 

 

Pronombres 

indefinidos. Zaimki 

nieokreślone. 

Uczeń: 

- zadaje pytania i udziela informacji na temat lokalizacji 

miejsc publicznych 

- używa zaimków nieokreślonych w rodzaju męskim i 

żeńskim 

- opisuje dzielnicę na podstawie ilustracji 

Zaimki nieokreślone 

algún, alguna, ningún 

, ninguna 

Uso de los verbos ser, 

estar, haber y tener. 

Użycie czasowników 

ser, estar, haber i 

tener. 

Uczeń: 

- prawidłowo używa czasowników  ser, estar, haber i 

tener, w zależności od kontekstu 

- wskazuje miejsca i instytucje publiczne znajdujące się 

w dzielnicy  

 

Nazwy miejsc i 

instytucji publicznych  

Czasowniki  ser, 

estar, haber i tener 

 



Mi barrio. Moja 

dzielnica. 

Uczeń: 

- rozumie tekst w formie wpisu i komentarzy na blogu 

- opisuje dzielnicę na podstawie ilustracji   

- prezentuje swoją dzielnicę w formie pisemnej według 

wzoru 

- prawidłowo używa czasowników ser, estar, haber i 

tener 

- zna madrycką dzielnicę La Latina 

Nazwy miejsc i 

instytucji publicznych  

Przymiotniki opisujące 

miejsca publiczne 

Czasowniki  ser, 

estar, haber i tener 

¿Por qué me gusta mi 

barrio? Los diptongos. 

Dlaczego lubię swoją 

dzielnicę? Wymowa 

dyftongów. 

Uczeń: 

- reaguje w formie pisemnej na opisy zredagowane 

przez kolegów 

- wyraża swoją opinię i ją argumentuje 

- mówi o gustach i upodobaniach 

 

 

Nazwy miejsc i 

instytucji publicznych  

Wyrażenia służące 

prezentowaniu opinii 

Czasownik gustar 

 

El hip hop, la música 

del barrio. Hip hop, 

czyli muzyka dzielnicy.  

Uczeń: 

- rozumie tekst piosenki i potrafi go skomentować 

- rozumie krótkie notki biograficzne dotyczące sylwetek 

piosenkarzy 

- potrafi streścić przeczytane teksty 

- zna nazwiska zespołów i wykonawców hiphopowych 

śpiewających w języku hiszpańskim  

Słownictwo związane 

z twórczością 

muzyczną 

Nuestro proyecto. 

Juego de pistas. 

Podchody językowe. 

Praca projektowa. 

Uczeń: 

- pracuje w grupie i współpracuje z innymi 

- planuje i przygotowuje podchody językowe 

- projektuje mapę  

- redaguje wskazówki  

Wszystkie środki 

językowe poznane w 

bieżącym rozdziale 

Aprendo lenguas: la 

gramática. Uczenie się 

jezyków: gramatyka. 

Uczeń: 

- wyraża i uzasadnia własną swoją opinię 

- ustosunkowuje się do opinii innych  

- analizuje własne strategie przyswajania gramatyki 

- rozwija strategie uczenia się 

Wyrażenia służące 

prezentowaniu opinii 

 

Antes y ahora. 

Dawniej i dziś. 

Uczeń: 

- wyszukuje konkretne informacje w tekście 

- zna nazwy przedmiotów codziennego użytku 

używanych współcześnie i dawniej 

- porównuje życie współczesne z życiem 

przedstawicieli starszych pokoleń 

- zna zastosowanie czasu Pretérito Imperfecto  

- rozróżnia czasowniki regularne i nieregularne w 

Nazwy przedmiotów 

codziennego użytku 

Formy regularne i 

nieregularne 

czasowników w 

czasie Pretérito 

Imperfecto 

 



czasie Pretérito Imperfecto  

 

El uso del  Pretérito 

Imperfecto. Użycie 

czasu  Pretérito 

Imperfecto. 

 

Uczeń: 

- odmienia czasowniki regularne i nieregularne w 

czasie Pretérito Imperfecto 

- prawidłowo używa czasu Pretérito Imperfecto 

- posługuje się okolicznikami czasu typowymi dla 

czasu Pretérito Imperfecto 

Formy regularne i 

nieregularne 

czasowników w 

czasie Pretérito 

Imperfecto 

Okoliczniki czasu 

typowe dla  

czasu Pretérito 

Imperfecto 

Una civilización 

imaginaria. 

Wymyślona 

cywilizacja. 

Uczeń: 

- czyta tekst ze zrozumieniem i potrafi go streścić 

- opisuje życie wymyślonych cywilizacji 

- posługuje się czasem Pretérito Imperfecto 

- zna nazwy tworzyw i materiałów 

Nazwy tworzyw i 

materiałów 

Okoliczniki czasu 

typowe dla  

czasu Pretérito 

Imperfecto 

 

La escuela de antes y 

ahora. Szkoła dawniej 

i dziś. 

Uczeń:  

- zna nazwy przedmiotów szkolnych 

- posługuje się słownictwem związanym ze szkołą 

- opisuje fikcyjną szkołę na podstawie ilustracji 

- opisuje szkołę z przeszłości z wybranej epoki 

Słownictwo związane 

z edukacją 

Nazwy przedmiotów 

szkolnych 

Czas Pretérito 

Imperfecto 

 

Los conectores y la  

pronunciación de los 

sonidos [b], [d], [g] 

entre voclaes. Spójniki  

i wymowa dźwięków 

[b], [d], [g]  pomiędzy 

samogłoskami . 

Uczeń: 

- zna spójniki występujące w zdaniach złożonych 

- używa odpowiednich spójników podczas wypowiedzi 

- poprawnie wymawia dźwięki [b], [d], [g] pomiędzy 

samogłoskami 

 

Spójniki w zdaniach 

złożonych 

Dźwięki [b], [d], [g] 

pomiędzy 

samogłoskami 

Los mayas y otras 

civilizaciones del 

pasado. Majowie i inne 

cywilizacje z 

przeszłości. 

Uczeń: 

- zna wybrane słownictwo z dziedziny historii i geografii 

- rozumie teksty o dawnych cywilizacjach i życiu w 

przeszłości 

- wypowiada się na temat życia ludzi w przeszłości 

- zna system numeryczny Majów, potrafi zapisać liczby 

przy jego użyciu 

 

Wybrane słownictwo z 

dziedziny historii i 

geografii 

Czasy Pretérito 

Imperfecto i Petérito 

Perfecto Simple 

 



Los tiempos pasados. 

Czasy przeszłe. 

Uczeń: 

- rozumie krótki wiersz i komiks, wskazuje i nazywa 

występujące w nich czasy 

- rozróżnia i odmienia formy czasowników w czasach 

Petérito Perfecto Simple, Pretérito Perfecto 

Compuesto i Pretérito Imperfecto 

- zna zasady użycia tych czasów 

- zna okoliczniki czasu typowe dla każdego z tych 

czasów 

- rozwija strategie uczenia się: kojarzy czasy z 

kolorami , symbolami i  obrazami 

Czasy Petérito 

Perfecto Simple, 

Pretérito Perfecto 

Compuesto i Pretérito 

Imperfecto 

Nuestro proyecto. Un 

mundo imaginario. 

Wymyślony świat. 

Praca projektowa. 

Uczeń: 

- sporządza mały słownik pojęć historycznych 

- współpracuje w grupie i dzieli się zadaniami z innymi 

- opracowuje charakterystykę wymyślonej cywilizacji w 

formie pisemnej według schematu 

- przygotowuje plakat, komiks lub prezentację 

multimedialną  

- prezentuje projekt na forum klasy  

- ocenia najciekawszy projekt i uzasadnia swoja opinię 

Wybrane słownictwo z 

dziedziny historii i 

geografii 

Czasy Pretérito 

Imperfecto i Petérito 

Perfecto Simple 

 

Aprendo lenguas: un 

juego de rimas. 

Uczenie się jezyków: 

rymowanki. 

Uczeń: 

- klasyfikuje rymujące się wyrazy  

- ćwiczy wymowę i akcentowanie 

- układa krótkie rymowanki 

- rozwija strategie uczenia się słownictwa 

Nazwy wybranych 

przedmiotów 

Podział wyrazów na 

sylaby 

Rzeczowniki rymujące 

się 

 

Los deportes. 

Dyscypliny sportowe. 

Uczeń: 

- opisuje fotografie 

- zna nazwy dyscyplin sportowych 

- opowiada, jakie dyscypliny sportowe lubi lub 

uprawia/uprawiał 

- pyta i odpowiada na pytania o zainteresowania 

sportowe 

- wie, jakie dyscypliny sportowe są najpopularniejsze w 

krajach hiszpańskojęzycznych 

Nazwy dyscyplin 

sportowych 

Nazwy aktywności 

związanych ze 

sportem (czasowniki 

jugar, hacer i 

practicar) 

Partykuły  ya i todavía 

 

 

Las partes del cuerpo. 

Pronunciación de las 

vocales. Części ciała i 

Uczeń: 

- zna nazwy części ciała 

- rozwija strategie uczenia się słownictwa 

Nazwy części ciała 

Czasownik doler 

Rodzaje i wymowa 



wymowa samogłosek. - używa prawidłowo czasownika doler  

- prawidłowo wymawia samogłoski 

samogłosek 

Entrevista a una 

bailarina. Wywiad z 

tancerką. 

Uczeń: 

- tworzy mapy myśli 

- czyta ze zrozumieniem teksty w formie wywiadów 

- opowiada o własnych doświadczeniach 

sportowych/aktywności sportowej 

- zna przysłówki częstotliwości 

- podaje częstotliwość wykonywania czynności 

Nazwy aktywności 

sportowych 

Przysłówki 

częstotliwości 

 

Nuestra entrevista. 

Nasz wywiad. 

Uczeń:  

- słucha wywiadu i wyszukuje w nim konkretnych 

informacji 

- pracuje w parach 

- przygotowuje w formie pisemnej wywiad ze znanym 

sportowcem/tancerzem 

- przedstawia wywiad na forum klasy  

- nagrywa wywiad na nośniku audio/video (opcjonalnie) 

Nazwy aktywności 

sportowych 

Przysłówki 

częstotliwości 

Zaimki pytające 

 Consejos y 

sugerencias. Porady i 

sugestie. 

Uczeń: 

- wykonuje ankietę wielokrotnego wyboru i interpretuje 

jej wynik w formie ustnej 

- dyskutuje z innymi na temat zdrowego stylu życia 

- wypowiada się na temat swojego stylu życia 

- udziela porad i wskazówek 

- używa wyrażeń: (no) hay que, (no) tener que, (no) es 

bueno 

Użycie czasownika 

estar  

Wyrażenia służące 

udzielaniu porad: (no) 

hay que, (no) tener 

que, (no) es bueno 

Consejos para 

estudiar mejor. Co 

robić, aby się lepiej 

uczyć. 

Uczeń: 

- czyta teksty ze zrozumieniem 

- dopasowuje ilustracje do tekstów 

- opowiada, w jaki sposób się uczy 

- udziela porad i wskazówek 

- używa wyrażeń: (no) hay que, (no) tener que, (no) es 

bueno 

- rozwija strategie uczenia się  

 

Słownictwo związane 

ze szkołą i uczeniem 

się 

Wyrażenia służące 

udzielaniu porad: (no) 

hay que, (no) tener 

que, (no) es bueno 

El imperativo. Tryb 

rozkazujący. 

Uczeń:  

- zna formy czasowników w trybie rozkazującym 

- udziela wskazówek używając trybu rozkazującego 

- rozumie tekst piosenki, wskazuje zawarte w tekście 

czasowniki w trybie rozkazującym 

- wyszukuje informacje w tekście 

Tryb rozkazujący: 

czasowniki regularne i 

wybrane czasowniki 

nieregularne 



 

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.    

- wykonuje czynności według instrukcji z nagrania 

audio 

 

Problemas y consejos. 

Problemy i porady. 

Uczeń: 

- pracuje w grupie 

- opisuje problemy związane z samopoczuciem lub 

stylem życia w formie pisemnej 

- udziela porad w formie ustnej używając trybu 

rozkazującego 

Tryb rozkazujący 

Los géneros 

musicales del mundo 

hispano. Gatunki 

muzyczne pochodzące 

z krajów 

hiszpańskojęzycznych. 

Uczeń: 

- zna podstawowe słownictwo związane z muzyką 

(nazywa czynności i instrumenty muzyczne) 

- nazywa i rozpoznaje gatunki muzyczne wywodzące 

się z krajów hiszpańskojęzycznych 

- zna nazwiska przedstawicieli tych gatunków 

- wyszukuje informacje w Internecie na temat innych 

gatunków muzycznych 

- redaguje krótkie tekst o wybranym gatunku 

muzycznym 

Nazwy instrumentów 

muzycznych 

Nazwy gatunków 

muzycznych 

 

Nuestro proyecto. Una 

campaña de salud. 

Kampania na rzecz 

zdrowia. Praca 

projektowa. 

Uczeń: 

- szuka informacji w Internecie 

- pracuje w grupie 

- projektuje logo kampanii 

- redaguje hasło i teksty opisujące przesłanie kampanii 

- prezentuje lub nagrywa na nośniku audio/video 

reklamę 

- opracowuje ankietę w formie pisemnej 

- prezentuje plakat/prezentację multimedialną na form 

klasy 

Wszystkie środki 

językowe poznane w 

bieżącym rozdziale 

 



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  

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. 

 

 

 



WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

 

Chęć uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż proponowana należy zgłosić najpóźniej na 2 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Ocenę można poprawić sprawdzianem  

z całego roku obejmującym wszystkie działy i zagadnienia. 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę uwzględniając również aktywną postawę na zajęciach podczas całego 

roku szkolnego, systematyczne odrabianie prac domowych, wykonywanie zadań dodatkowych i 

prezentacji, udział w konkursach oraz pomoc koleżeńską. 

 

 

 

 

 

 


