
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 TARNOWIE 
 

 
I. PODSTAWA PRAWNA: 
  
1. Art. 44b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.) 
2. Podstawa programowa z 2014 roku 
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
  
  
II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki 
  
W klasach siódmych uczniowie korzystają z darmowych podręczników En Avant 1 wydawnictwa Hachette, 
uczniowie klasy ósmej z podręcznika En Avant  2, a uczniowie klas trzecich  Pourquoi pas 3. 
 
III.  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 
1. Przedmiotowy System Oceniania z języka francuskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO) w Szkole Podstawowej nr1 w Tarnowie, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawami programowymi z języka obcego w szkole 
podstawowej i gimnazjum. 
 
2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, rodzica, opiekuna. 
  
3. Prace klasowe/testy są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku lekcyjnym. 
 
4. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie należy zgłaszać 
nauczycielowi bezpośrednio po wejściu do klasy. Nieprzygotowanie zaznaczane jest w dzienniku znakiem 
”np„ i nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych. 
 
5. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, słownika, zeszytu do wypracowań 
posiadania podręcznika. Brak książki lub zeszytu  skutkuje wpisaniem  znaku: bz/bk do dziennika 
lekcyjnego. Uczeń ma prawo zgłosić bz dwa razy w semestrze. 
 
6. W przypadku krótkich nieobecności ( 1 lekcja) nie spowodowanych chorobą uczeń ma obowiązek 
uzupełnić materiał i przyjść na lekcję przygotowany. 
 
7. Termin podania wyników pracy klasowej/testu nie powinien przekracza 1 tygodnia od czasu jego 
przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole). 
 
8. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe oraz zajęcia konwersatorium są 
obowiązkowe. 
 
 
9. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych  ustalane  są według następującej  skali: 
 
100 % plus punkty za dodatkowe zadania – OCENA   CELUJĄCA 
100-91 % BARDZO DOBRA 
90- 71 %  DOBRA 
70- 51%   DOSTATECZNA 
50- 31  %  DOPUSZCZAJĄCA 



30- 0%      NIEDOSTATECZNA 
 
 
10. Uczeń, mający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniany jest zgodnie z zaleceniami 
specjalistów. 
 
 
VI. FORMY SPRAWDZENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 
1. PRACA KLASOWA / TEST 
• praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości i umiejętności z co najmniej jednego działu, 
trwająca 45 minut i zapowiedziana z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
 
• prace klasowe / testy są obowiązkowe i w przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych nie może pisać 
pracy z całą klasą, powinien uczynić to na pierwszej lekcji od powrotu do szkoły, a w przypadku dłuższej 
nieobecności, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły lub ustalić termin z nauczycielem. 
 
2. KARTKÓWKA 
• praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca do 3 ostatnich tematów realizowanego 
materiału, trwa około 15 minut i nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela 
 
 
3. ODPOWIEDŹ USTNA 
• sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi (odgrywanie ról, odpowiedzi 
na pytania, itp.),  niezapowiedziana (do trzech ostatnich tematów) lub zapowiedziana (z większej partii 
materiału) 
 
4. PRACA DOMOWA 
• praca wykonywana w domu w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub w innej formie wymaganej 
przez nauczyciela. 
Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak zadania. Jednakże zobowiązany jest do 
przyniesienia zadania na najbliższe zajęcia - w szczególności wypracowania, które podlegają ocenie.  
Uczeń, który wykonał pracę domową całkowicie źle musi ją poprawić ( dotyczy wypracowań, ćwiczeń 
podlegających ocenie) 
 
5. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI  
• udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na lekcji (ocena lub 
symbol” +”, pięć plusów dają ocenę bardzo dobrą) 
• aktywność poza lekcjami: udział w konkursach przedmiotowych.  
 
6. PRACA PISEMNA 
• praca wykonywana w klasie, w domu, najczęściej krótki tekst użytkowy(np. notatka, e-mail, zaproszenie, 
ogłoszenie), lub krótka wypowiedź pisemna na określony temat(np. „Jak spędzasz week- end”) 
 
7. PRACA GRUPOWA, PROJEKT ZESPOŁOWY 
• samodzielna praca uczniów na wskazany przez nauczyciela temat, wymagająca umiejętności wyszukania, 
selekcji i właściwego przedstawienia . 
 
8. KONWERSATORIUM- samodzielna wypowiedź ucznia lub dialog na podany temat. Tematy i daty zajęć 
z konwersatorium ustalane są na początku każdego semestru. Uczniowie losują 1 z podanych wcześniej 
tematów i wypowiadają się w formie ustnej. W trakcie tych zajęć uczeń nie może korzystać ani z 
podręcznika ani zeszytów ani innych pomocy. Po każdym konwersatorium uczeń jest oceniany. 
 
V. WARUNKI POPRAWIANIA OCENY 
 



1. Uczeń ma prawo do  poprawy ocen w terminie ustalonym przez  nauczyciela 
- sprawdziany i testy w ciągu jednego tygodnia. 
- poprawa wypracowań – 1 tydzień 
- konwersatorium- 1 tydzień 
 
2. Jeśli uczeń nie zgłosi się na poprawę bez usprawiedliwienia, lub nie przyniesie pracy w wyznaczonym 
terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z prawa do poprawy. 
 
3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń obowiązany jest zaliczyć go po powrocie do szkoły, w 
terminie ustalonym przez nauczyciela, zgodnie z zapisem w szkolnym WSO.  
 
VI. USTALANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ 
 
1. Nauczyciel dokonuje oceny semestralnej i końcoworocznej w sposób jawny i na prośbę ucznia uzasadnia 
ją. 
2. Na ocenę semestralną i końcoworoczną składa się ocena poziomu wiedzy i umiejętności zdobywanych w 
ciągu wyznaczonego okresu. 
3. Wszystkie oceny mają przypisaną wagę 1. 
4. Nauczyciel dokonując oceny ucznia bierze pod uwagę jego indywidualne  predyspozycje językowe, 
wysiłek włożony w naukę języka obcego. 
5. Ocena wystawiana jest z ocen cząstkowych, średnia ważona jest tylko sugestią dla nauczyciela do 
wystawienia oceny. 
6. Ocena nie jest średnią ważoną ani średnią arytmetyczną. 
 
 
VII. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów (PSO). 
 
2. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci poprzez wpisy ocen do e-dziennika, podczas 
zebrań ogólnych, a także w czasie konsultacji indywidualnych. 
 
3. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia podaje się zgodnie z 
Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania i Klasyfikowania . 
 
4. Rodzice maja prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci w obecności nauczyciela . 
 
VIII. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 
Ocena celująca (6) 
Bogate słownictwo, wykraczające poza zakres materiału, swoboda wypowiedzi, budowanie złożonych, 
bezbłędnych struktur gramatycznych, globalne i szczegółowe rozumienie tekstu, selekcjonowanie 
informacji, chęć samodzielnego poszerzania wiadomości, aktywność, udział w konkursach językowych 
poparty dobrymi wynikami.  
 
Ocena bardzo dobra (5) 
Szeroki zakres słownictwa adekwatny do zadania, uczeń potrafi budować spójne zdania, używa słownictwa 
o charakterze bardziej złożonym, z użyciem wyrażeń idiomatycznych,  rozumie kluczowe informacje, 
potrafi wyszukać potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, mówi spójnie, płynnie, można 
go zrozumieć bez trudności, w zadaniach pisemnych stosuje pełne zdania, zalicza testy z gramatyki i 
słownictwa. Popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji. 
 
Ocena Dobra (4) 
Uczeń potrafi operować większością prostych struktur, próbuje używać bardziej złożonych, na ogół używa 



szerokiego zakresu słownictwa, potrafi z powodzeniem przekazać komunikat ustny lub pisemny, potrafi 
mówić spójnie z lekkim namyslem, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym 
poświęca niewiele miejsca.  
 
Ocena dostateczna (3) 
Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, potrafi budować zdania niekiedy 
spójne, zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, czasem potrafi z powodzeniem 
przekazać komunikat ustny lub pisemny, mówi  raczej spójnie, ale z wyraźnym namysłem i wahaniem, w 
pracach pisemnych próbuje stosować pełne zdania,  najczęściej jednak  używa ubogich struktur i 
słownictwa. 
 
Ocena dopuszczająca (2) 
Uczeń potrafi operować ograniczoną ilością prostych struktur, zdania niespójne, stosuje ubogie słownictwo, 
rozumie kilka kluczowych informacji, mówi z wahaniem, rzadko zabiera głos w dyskusji, używa w 
większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, popełnia liczne błędy utrudniające zrozumienie 
komunikatu pisemnego lub ustnego. Posiada podstawowe umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie. 
 
Ocena niedostateczna (1) 
Całkowity brak opanowania wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, co 
uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań nawet o 
niewielkim stopniu trudności, łamie podstawowe formy poprawności językowej(w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych), co uniemożliwia komunikację, nie rozumie pytań i poleceń, rezygnuje lub odmawia 
odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 


