Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego
Oceny z języka francuskiego są jawne i wystawiane zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu
nauczania i Statutem szkoły. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z
przedmiotowym systemem oceniania.
Uczeń oceniany jest za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, aktywność, prace
dodatkowe zadane przez nauczyciela.
1. Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany tzn. posiada podręcznik do nauki języka,
ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy, odrobioną pracę domową / pisemną i ustną / oraz
notatkami przekazanymi przez nauczyciela i wklejonymi do zeszytu przedmiotowego.
2. Brak podręcznika, zeszytu czy zeszytu ćwiczeń uczeń zgłasza nauczycielowi na początku
lekcji / nie zwalnia to jednak ucznia z pracy na lekcji /
3. Za brak podręcznika lub zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń uczeń może
otrzymać minus
4. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus lub ocenę niedostateczną w zależności od
stopnia trudności pracy
5. Za pracę na lekcji uczeń może być oceniony przez nauczyciela
6. Otrzymanie trzeciego minusa jest równorzędne ocenie niedostatecznej
7. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plus
8. Otrzymanie trzeciego plusa jest równorzędne ocenie bardzo dobrej / Uczeń może uzyskać
więcej niż jeden plus i jeden minus na jednej lekcji/
9. Sprawdziany pisemne zapowiadane będą tydzień wcześniej i wpisane do dziennika / Uczeń
ma możliwość poprawy sprawdzianu po uzgodnieniu terminu z nauczycielem/. Jeśli uczeń
przystąpił do poprawy , oceną obowiązującą jest ocena wyższa.
10. Kartkówki – to sprawdzenie wiadomości z ostatniej jednostki lekcyjnej / 1 – 2 ostatnie
lekcje/ -nie muszą być zapowiedziane, uczeń pisze je tylko raz z danej jednostki lekcyjnej.
Kartkówki nie podlegają poprawie.
11. Uczeń może mieć 2 nieprzygotowania w semestrze.
12. Prace pisemne (klasówki, testy) będą oceniane wg. punktacji zgodnej ze Statutem szkoły : 0
– 30% ocena ndst., 31- 50% ocena dop., 51 – 70% ocena dost., 71 – 90% ocena dobra, 91 –
100% ocena bardzo dobra
100% + wiedza wykraczająca poza materiał zawarty w podręczniku – ocena celująca
13. Na ocenę celującą uczeń musi wykazać się ponadto aktywnością dodatkową pracą przez
cały semestr / rok.
14. Uczeń jest oceniany za systematyczną pracę w ciągu całego semestru / roku.
15. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia od przygotowania na następną lekcję.
16. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić od kolego, koleżanki
materiał, który był na lekcji.
17. Przy nieobecności dłużej niż 1 tydzień, uczeń ma 1 tydzień na nadrobienie zaległości. / jeśli
czegoś nie rozumie pyta nauczyciela/
18. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go, lub odpowiedzi z danego
zakresu materiału w terminie do 2 tygodni / forma poprawy pracy pisemnych zależy od
nauczyciela/
19. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia termin nadrobienia zaległości może zostać przez
nauczyciela wydłużony.
20. Frekwencja na zajęciach dodatkowych może być brana pod uwagę przy ocenianiu danego
ucznia.
21. System oceniania może podlegać modyfikacjom, ale ewentualne zmiany mogą być
wprowadzane tylko na początku nowego semestru.

Wymagania na poszczególne oceny z języka francuskiego
*ocena niedostateczna:
• uczeń nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności
• całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i
słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe
użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające
porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i
intonacja
• wypowiedź pisemna nie zawiera elementów określonych w poleceniu,
znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna ze złożoną
formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste
powtórzenia, rażące błędy ortograficzne i interpunkcyjne
*ocena dopuszczająca:
• niewielka samodzielność
• odtwórcza wiedza
• problemy z opanowaniem materiału
• wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym możliwiającym dalsze
przyswajanie materiału
*ocena dostateczna:
• wolne tempo wykonywania poleceń
• posługiwanie sie prostymi zdaniami w mowie i piśmie
• właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy
• poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy,
zapewniające zrozumienie wypowiedzi
• dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia wypowiedzi
pisemnej bądź ustnej
*ocena dobra:
• logiczna konstrukcja wypowiedzi pisemnej i ustnej
• niezbyt urozmaicone konstrukcje
• błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji: poprawna wymowa i
intonacja
• wypowiedź w pełni zrozumiała
• poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi

*ocena bardzo dobra:
• wypowiedź ciekawa, , bogata w treść i słownictwo
• poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych
użytkowników języka
• sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji
• wypowiedź w całości zrozumiała
• bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi
ocena celująca :
• oprócz wymagań takich jak dla oceny bardzo dobrej uczeń:
• posiada wiadomości wykraczające poza materiał zawarty w podręczniku
• wykazuje się bardzo dużą aktywnością biorąc udział w konkursach i
projektach

