
Wymagania edukacyjne dla przedmiotu język hiszpański dla klas III liceum 

ogólnokształcącego i technikum zgodny z Programem nauczania języka hiszpańskiego 

Descubre dla uczniów szkół ponadpodstawowych autorstwa K. Hadło i K. Palonka 

 

Uczeń posiada podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz materiały dodatkowe określone przez 

nauczyciela. 

Przedmiotem oceniania jest wiedza przedmiotowa, umiejętności językowe, umiejętności 

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (ocena formalna) oraz umiejętność 

przekazywania i dzielenia się wiedzą, zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek 

wkładany w osiąganie wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności (ocena kształtująca). 

 

Sposoby sprawdzania postępów ucznia: 

• wypowiedź ustna (np. dialog w parach, odgrywanie scenek, odpowiedzi na pytania 

nauczyciela) 

• wypowiedź pisemna (np. pisanie dialogów, krótkich form użytkowych, pojedynczych zdań, 

kartkówki, sprawdziany) 

• prace projektowe (realizowane indywidualnie lub w grupach) 

 

 

Descubre 2 (kontynuacja) 

 

Treści gramatyczne 

 

1. 

o imperativo afirmativo - tryb rozkazujący twierdzący (tu) 

o odmiana czasowników zwrotnych w trybie rozkazującym 

(położenie zaimka) 

o zaimki osobowe dopełnienia dalszego (pozycja przed 

czasownikiem) 

o pierwszy okres warunkowy: Si + presente de indicativo, 

presente de indicativo/ imperativo 

o peryfrazy wyrażające konieczność powinność: deber, tener 

que, hay que + bezokolicznik 

o przyimek para (+ rzeczownik/bezokolicznik) 

 

2. 

o struktury wyrażające opinię (creo que; me queda, me esta + 

przymiotnik) 

o czasowniki llevar, llevarse, ponerse, vestir, costar 

o czasowniki z zaimkami dopełnienia bliższego 

o przymiotniki i zaimki wskazujące 

o zdania celowe (para + bezokolicznik) 

o struktury porównawcze (z czasownikiem) 

 

3. 

o konstrukcje z czasownikami ser i estar 

o czasowniki nieregularne (oboczności samogłoskowe e/ie, 

o/ue, e/i) 

o tryb rozkazujące twierdzący (osoby tu, vosotros): formy 

regularne, nieregularne i zwrotne 



o połączenie zaimków dopełnienia bliższego z trybem 

rozkazujących 

o połączenie zaimków dopełnienia bliższego i dalszego 

(zamiana le/se) 

 

4. o czasowniki ruchu 

o przyimki en, a 

o ir + a + bezokolicznik 

o konektory (en cuanto a, en lo que se refiere a, en primer/segundo 

lugar, por un/otro lado, por ultimo, ademas, asimismo, no solo... 

sino (que) tambien) 

 

5.  

o forma gerundio (regularna i nieregularna) 

o peryfrazy z gerundio: estar + gerundio, seguir + gerundio 

o estar + przymiotnik 

o stopień najwyższy przymiotnika 

 

6.  

o czas przeszły dokonany Preterito Perfecto de Indicativo 

o imiesłów bierny regularny i nieregularny 

o określniki czasu Preterito Perfecto de Indicativo 

o konektory do usprawiedliwiania się i proszenia 

o wybaczenie 

 

7. 

o czas przeszły dokonany Preterito Perfecto de Indicativo 

o wyrażenia opisujące częstotliwość 


