
Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego  
 
 

 I.  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 

Przedmiotowy System Oceniania z języka francuskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO) SP1  w Tarnowie,  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 
2007r. z późn. zmianami. 
 

 1. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, rodzica, opiekuna. 
 2. 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 form sprawdzenia wiedzy ( sprawdziany,  
 kartkówki). 
 3. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, posiadania podręcznika i 
 zeszytu ćwiczeń. 
 4. W przypadku krótkich nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał i przyjść na lekcję 
 przygotowany. 
 5. Sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.Testy są 
 zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku lekcyjnym 
 6.Uczeń, mający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniany jest zgodnie z 
 zaleceniami specjalistów. 
 
 II. FORMY SPRAWDZENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 
 
 Ocenie podlegają następujące elementy: 
 
 1. Podstawowe umiejętności językowe:  
 a. Rozumienie ze słuchu  
 b. Mówienie  
 c. Czytanie ze zrozumieniem  
 d. Pisanie.  
 
 2. Zapoznanie się z wybranymi elementami kultury francuskiej : położenie Francji + terytoria 
 zamorskie, symbole Francji  i ich sławni przedstawiciele - podstawowa znajomość krajów 
 francuskojęzycznych. 
 
 
 1.TEST 
 • praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości i umiejętności z co najmniej jednego 
 działu, trwająca 45 minut, zapowiedziana z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
 • 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 terminie uzgodnionym wraz z nauczycielem. 
 
 2. KARTKÓWKA 
 • praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca do 3 ostatnich tematów realizowanego 
 materiału, trwająca około 15 minut, 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. 
 
 5. PRACA NA LEKCJI  
 • udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na lekcji, .  
 
 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. INNE 

- aktywność poza lekcjami: udział w konkursach przedmiotowych 
- KONWERSATORIUM – praktyczne wykorzystanie języka – zajęcia te odbywają się raz w 
miesiącu. Tematy oraz daty konwersatorium ustalane są na początku semestru. Uczeń po zapoznaniu 
się z tematem przedstawia go w formie dialogu, monologu, opowiadania lub w innej wybranej przez 
siebie formie 

 
 9. Testy, sprawdziany i kartkówki są oceniane według systemu punktowego. Pisemne sprawdziany 
 wiadomości i umiejętności są oceniane według skali: 
 
 100-99%- celujący 
 98- 85% - bardzo dobry 
 84 - 70 % - dobry 
 69 – 53 % - dostateczny 
 52– 31 % - dopuszczający 
 30- 0% -  niedostateczny  
 
 
 III. WARUNKI POPRAWIANIA OCENY 
 
 1. Uczeń ma prawo do  poprawy ocenz testu/sprawdzianu w terminie ustalonym przez  nauczyciela 
 2. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie z powodu  choroby uczeń zobowiązany jest 
 zaliczyć go po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym przez nauczyciela 
 
 IV. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 
 Ocena niedostateczna 
 
  Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych. Nie potrafi samodzielnie 
 budować wypowiedzi ustnych, reprodukować ich lub budować na drodze naśladowania. Błędy 
 leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencje komunikacyjne. Uczeń nie rozumie 
 informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie. Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje 
 zainteresowania różnymi formami pracy na zajęciach, jest niesystematyczny.  
 
  
 



Ocena dopuszczająca  
 
 Wypowiedzi ucznia są bardzo ograniczone, odpowiada na pytania jednym słowem. Uczeń w 
 ograniczonym stopniu rozumie intencje rozmówcy i polecenia nauczyciela, często muszą być poparte 
 gestem. Niewielka samodzielność pracy, nawet z pomocą nauczyciela uczeń ma poważne problemy z 
 wykonaniem poleceń. Uczeń wykazuje małe zainteresowanie zajęciami – rzadko odrabia prace 
 domowe i uczestniczy w pracy na lekcji. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć i nie robi 
 notatek, które podaje nauczyciel.  
 
 Ocena dostateczna  
 
 Wypowiedzi ucznia są komunikatywne, choć ilość popełnianych błędów w znacznym stopniu 
 utrudnia komunikacje. Uczeń stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne i 
 gramatyczne. Uczeń miewa kłopoty z poprawną wymową, często potrzebuje pomocy nauczyciela. 
 Uczeń rozumie intencje rozmówcy, choć nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji. Uczeń ma 
 również problemy ze zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów. Uczeń jest mało 
 aktywny na lekcjach, nie pracuje systematycznie. 
 
 Ocena dobra  
 
 Uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich 
 potrzebne informacje. Uczeń chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny - zadaje pytania oraz 
 udziela szczegółowych informacji. Wypowiedzi ucznia zawierają nieznaczną ilość błędów 
 leksykalnych, fonetycznych i gramatycznych, jednakże nie utrudniają one komunikacji. Zdarza mu 
 się być nieprzygotowanym do lekcji, ale próbuje szybko nadrobić zaległości. 
 
 Ocena bardzo dobra  
 
 Uczeń wykazuje się dokładną i pełną znajomości materiału przedstawionego na poprzednich 
 zajęciach. Uczeń uczestniczy aktywnie w lekcji, tworzy samodzielnie i poprawnie językowo 
 wypowiedzi. W pełni rozumie przeczytane i wysłuchane teksty, potrafi zdobyć potrzebne informacje 
 i je wykorzystać w rozmowie lub w krótkiej pisemnej wypowiedzi. Posiada szeroki zasób 
 słownictwa, który potrafi wykorzystać do pełnej wypowiedzi na zadany temat. Uczeń jest zawsze 
 przygotowany do lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce.  
 
 Ocena celująca 
 
  Uczeń w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach. Charakteryzuje się bogactwem języka 
 i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny. Uczeń wykazuje znajomość 
 słownictwa oraz materiału wykraczający poza zajęcia z nim przeprowadzone. Prawidłowo rozumie 
 wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, 
 uczestniczy w każdym ćwiczeniu i wykonuje często prace dodatkowe. Na lekcjach jest zawsze 
 aktywny, sumienny i obowiązkowy. 
 
 W przypadku przejścia na nauczanie zdalne, nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o 
 zmianach wymagań  edukacyjnych wynikających ze specyfiki tego nauczania. 


