
Przedmiotowe Zasady Oceniania – język francuski 

 

I Podstawa prawna 

 

 Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie: 

• Realizowanego w szkole programu nauczania języka francuskiego „C’est parti!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest 

udostępniana w czasie konsultacji lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek 

lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu. W 

zeszycie powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie 

zeszytu, podręcznika i ćwiczeń. 

 



 

III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 

 

1. Ocenie podlegają:   

np. sprawdziany ( prace klasowe) obejmujące dział lub większą partię materiału, kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje, kartkówki ze słówek 

lub gramatyki, odpowiedź ustna, przygotowanie ( lub nieprzygotowanie )* do lekcji, w tym zeszyt  i przybory, zadania domowe, prace w 

grupach, prace długoterminowe, udział w konkursach itd. 

 

• Poprzez przygotowanie do lekcji rozumie się znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, posiadanie zeszytu, podręcznika i ćwiczeń oraz 

zadania domowego. 

• Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w semestrze bez podania przyczyny, zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji. Po wykorzystaniu 

nieprzygotowania, uczeń oceniany jest adekwatnie do posiadanej wiedzy lub otrzymuje „-„ w przypadku braku pomocy naukowych lub 

zadania. Trzy „-„ skutkują wpisem uwagi negatywnej z zachowania. 

 

 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

✓ Ćwiczenia obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

• staranność i estetykę. 

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego 

działu. 

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 



✓ Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu 

programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech) lub z zakresu wyznaczonego przez nauczyciela. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  itd. 

✓ Odpowiedź ustna może obejmować cały zakres programowy (leksykalny i gramatyczny) ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie 

omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• poprawność i bogactwo leksykalno-gramatyczne, 

• komunikatywność wypowiedzi i poprawność fonetyczną, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 

podczas lekcji. 

• Pracę domową uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w PZO (plusy/minusy, nieprzygotowania 

itp.). Poprzez „ aktywność na lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, formułowanie 

kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne wykonywanie poleceń i ćwiczeń. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w 

grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, 

znalezienie nieszablonowych rozwiązań. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń, zadania domowego) lub bierną 

postawę na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów na oceny: pięć plusów to cząstkowa ocena bardzo dobra z aktywności. 

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub 

zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 



✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z 

zasadami zapisanymi w WSO. 

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników, wynik procentowy zostanie przeliczony na ocenę. 

 

Przelicznik procentowy: 

0% - 29 % - niedostateczny 

30% - 54% - dopuszczający 

55% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

 

 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących 

- testy umiejętności maturalnych 

- matura próbna 

- badania wyników 

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki ( wg ustaleń) 

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania 

• Odpowiedź ustna – min 1x w semestrze. 

• Czytanie – min 1x w semestrze. 

• Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

• Sprawdziany działowe – zgodnie z planem pracy 

• Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

 

5. Wymagana ilość ocen: min. 3 oceny 

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie 

          Zgodnie z zapisami statutu. 

 



V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen 

- uczeń pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; 

- przy nieobecności dłuższej niż tydzień uzupełnienie braków następuje w terminie ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu; 

- poprawa oceny następuje w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika 

- poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji 

- poprawiona ocena znajduje się w osobnej rubryce 

- warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana następują zgodnie ze statutem szkoły. 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczeń może być 

nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 

 

VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Dostosowanie metod i form pracy oraz oceniania do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny: 

przykładowe: 

• np. jako nieprzygotowanie do lekcji 

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

• nb. jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp. 

• plusy/minusy jako informacja o pracy ucznia 

 

 

 

 

 



VIII Ogólne wymagania 

  
Opis 

słowny 
Wyrażenia opisujące 

Wymagania w ramach czterech kompetencji językowych zgodne z wymogami ESOKJ 

  słuchanie  czytanie  mówienie  pisanie  

celujący  

 
charakteryzuje się wysoką autonomią w 
uczeniu się, wybitny, wyjątkowo sta-
ranny, systematyczny, pilny, uczynny, 
pomocny, wrażliwy, o wysokiej kulturze 
osobistej, otwarty, tolerancyjny, wyro-
zumiały bezkonfliktowy, nie stwarza 
problemów wychowawczych, umiejący 
rozwiązywać problemy, wykazujący się 
wysoką aktywnością i kreatywnością na 
forum klasy, odpowiedzialny, podej-
muje liczne inicjatywy, itp.;  

biegle posługuje się językiem we wszystkich jego aspektach, uczestniczy  w pozaszkolnych formach aktywności eduka-

cyjno-kulturalnej, konkursach i olimpiadach, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza obowiązujący materiał nauczania, 

w zakresie materiału nauczania nie popełnia błędów, bardzo sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte umiejętości komu-

nikacyjne w praktyce;  

uczeń potrafi: zrozumieć 

ogólny sens i kluczowe infor-

macje  w tekstach słuchanych  

i rozmowach na poziomie 

rozszerzonym, wydobyć po-

trzebne informacje, uczucia i 

reakcje oraz przekształcić je 

w formę pisemną,  zrozumieć 

skomplikowane polecenia na-

uczyciela; 

uczeń potrafi: czytać płynnie  

teksty nie preparowane   

z odpowiednią wymową   

i intonacją, zrozumieć 

sens czytanych tekstów 

oraz dyskutować na te-

maty zawarte  w tek-

ście;  

uczeń potrafi: mówić spójnie  
i płynnie używając popraw-
nej intonacji  i wymowy do 
wyrażenia złożonych struktur 
na poziomie rozszerzonym, 
posługiwać się  

poprawnym językiem, popeł-

niając niewiele błędów, wy-

rażać myśli   

i idee  w sposób naturalny 

omawiając tematy codzienne  

i abstrakcyjne,uzasadniać  

 i bronić swoich opinii; 

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając ję-
zyka na p. roz-
szerzonym, 
spójnie i logicz-
nie organizo-
wać tekst, uży-
wać poprawnej 
pisowni, inter-
punkcji  i styli-
styki;  

bardzo 

dobry  

bardzo dobrze opanował materiał  

nauczania, bardzo rzadko popełnia 
błędy  w zakresie przerobionego mate-
riału nauczania, z powodzeniem wyko-
rzystuje nabyte kompetencje komunika-
cyjne w praktyce, staranny, systema-
tyczny, pilny, uczynny, pomocny, wraż-
liwy, aktywny,najczęściej samodzielny, 

uczeń potrafi: zrozumieć 
ogólny sens i kluczowe infor-
macje  w tekstach słuchanych  
i rozmowach na p. podstawo-
wym, zrozumieć polecenia 
nauczyciela, bardzo dobrze 
określa sens rozmowy, wyod-
rębnia  zadane informacje,  
śledzi fabułę komunikatu  i  

uczeń potrafi: czytać 
płynnie teksty prepa-
rowane  z odpowied-
nią  wymową   

i intonacją, zrozumieć sens 
czytanych tekstów oraz wy-
powiadać się na tematy za-
warte w tekście, rozpoznaje  

uczeń potrafi: mówić 
spójnie  i płynnie uży-
wając poprawnej  

wymowy do wyraże-
nia struktur grama-
tyczno leksykalnych 
na p.  

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając ję-
zyka na p. pod-
stawowym, 
spójnie i logicz-
nie organizo-
wać tekst, uży-
wać poprawnej 



kreatywny, niekiedy jest inicjatorem 
działań, czasami uczestniczy w pozasz-
kolnych formach aktywności, w grupie 
często dominuje, odpowiedzialny, bez-
konfliktowy, otwarty i tolerancyjny, po-
dejmuje próby rozwiązywania proble-
mów, itp.;  

udziela odpowiedzi na  pyta-
nia nauczyciela; 

i rozróżnia jednostki leksy-
kalne,  gramatyczne, nie-
znane wyrazy tłumaczy na 
podstawie kontekstu,  wy-
szukuje informacje szczegó-
łowe; 

podstawowym, posługiwać 
się  

poprawnym językiem, popeł-

niając 

  

pisowni, tekst  
jest logiczny   

i spójny,  a  spora-

dyczne błędy nie 

zakłócają rozumie-

nia tekstu;  

dobry  

w stopniu dobrym opanował materiał 
nauczania, zdarza mu się popełniać 
błędy w zakresie zrealizowanego mate-
riału nauczania, stara się wykorzystywać 
nabyte kompetencje komunikacyjne w 
praktyce, choć nie zawsze mu się to 
udaje, dość staranny, systematyczny, 
pilny, czasami uczynny, wykazuje się ak-
tywnością, jednak rzadziej z własnej ini-
cjatywy, w miarę samodzielny, choć wy-
magający kontroli,   

w zakresie samodzielnego uczenia się 

stosuje jedynie podstawowe strategie, 

raczej współodpowiedzialny niż odpo-

wiedzialny, nie stwarza większych pro-

blemów wychowawczych, zazwyczaj 

otwarty  i tolerancyjny, itp.; 

uczeń potrafi: zrozumieć 
ogólny sens i większość  
kluczowych informacji  w 

tekstach słuchanych  i roz-

mowach na poziomie pod-

stawowym, wydobyć część 

potrzebnych informacji, zro-

zumieć proste polecenia na-

uczyciela, jest  w stanie 

określić  ogólny sens  wypo-

wiedzi,  wyodrębnia klu-

czowe  wypowiedzi,  rozpo-

znaje poznane  słownictwo; 

 

uczeń potrafi: czytać dość  

płynnie teksty preparo-
wane z odpowiednią 
wymową,  

zrozumieć sens czyta-
nych tekstów oraz wypo-
wiadać się na ten temat;  

  

  

uczeń potrafi: mówić spójnie, 
posługiwać się dość popraw-
nym  

językiem, popełniając zau-
ważalne błędy, wyrażać 
myśli  i idee omawiając te-
maty codzienne  i niektóre 
abstrakcyjne, uzasadniać 
swoje opinie, popełnia 
drobne błędy  w intonacji  i 
akcencie nie powodujące 
zakłóceń  w komunikacie,  
w znanych sytuacjach rea-
guje  w poprawny sposób; 

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając ję-
zyka na p. pod-
stawowym,  

dość spójnie  i lo-

gicznie organizo-

wać tekst, używać 

dość poprawnej 

pisowni, tworzy 

samodzielne wy-

powiedzi  w spo-

sób logiczny i 

spójny, wykorzy-

stuje poznane 

słownictwo  i gra-

matykę, jednak 

robi pewne błędy, 

styl zgodny z 

formą; 

dostateczny materiał nauczania opanował w stopniu 

dostatecznym, często popełnia błędy w 

zakresie zrealizowanego materiału nau-

czania, raczej unika komunikacji w języku 

francuskim, ogranicza się do udzielania 

się na lekcji w ramach poleceń i instrukcji 

nauczyciela, często niestaranny, mało 

uczeń potrafi: zrozumieć ogólny 

sens i niektóre informacje w 

tekstach słuchanych i rozmo-

wach na poziomie podstawo-

wym (w przypadku 2 - 3 krot-

uczeń potrafi: czytać teksty 

preparowane, popełniając 

dużo błędów, zrozumieć 

ogólny sens czytanych tek-

stów oraz częściowo wypo-

wiadać się na ten temat, ro-

uczeń potrafi: posługiwać się 

częściowo poprawnym języ-

kiem, popełniając dużo błę-

dów, ale jest komunika-

tywny, wyrażać myśli oma-

wiając tematy codzienne i 

uczeń potrafi: pisać 

proste teksty użyt-

kowe używając ję-

zyka na poziomie 

podstawowym, 

dość spójnie organi-



systematyczny, raczej bierny, mało samo-

dzielny i wymagający pomocy ze strony 

innych, wymagający częstej kontroli, zau-

ważalne braki w zakresie samodzielnego 

uczenia się, niezbyt chętny do współ-

pracy, niewykazujący inicjatywy, zdarza 

się, że stwarza problemy wychowawcze, 

itp.; 

nego wysłuchania tekstu), zro-

zumieć proste polecenia nau-

czyciela; 

zumie sens tekstu, rozgrani-

cza informację główną od 

drugorzędnych; 

niekiedy abstrakcyjne, po-

prawnie buduje komunikaty 

stosując poznane zwroty i 

stara się budować własne w 

ramach relacjonowania i 

udzielania informacji; 

zować tekst, samo-

dzielna wypowiedź 

ma pewne braki, 

pojawiają się błędy 

stylistyczne i lo-

giczne ale komuni-

kat jest zrozumiały i 

stosowny do formy; 

dopuszcza-

jący  

w bardzo niewielkim stopniu opanował 

materiał nauczania, najczęściej popełnia 

błędy w zakresie zrealizowanego mate-

riału nauczania, unika komunikacji w ję-

zyku francuskim, niestaranny, niechętny, 

wykazuje się zupełnym brakiem syste-

matyczności, bierny, w pracy na lekcji 

uzależniony od pomocy innych, wymaga-

jący częstej kontroli, nie potrafi uczyć się 

samodzielnie, często stwarza problemy 

wychowawcze, itp.;  

uczeń potrafi: zrozumieć 

ogólny sens w tekstach słu-

chanych  i rozmowach na po-

ziomie podstawowym, wydo-

być niektóre informacje, zro-

zumieć proste polecenia nau-

czyciela;  

uczeń potrafi: czytać teksty 
preparowane, popełniając 
dużo błędów, zrozumieć nie-
które zdania czytanych tek-
stów,  w niewielkim stopniu 
wykorzystać informacje za-
warte  w tekście, rozumie 
tekst linearnie,  

wymaga pomocy przy wyja-

śnianiu nowych słów oraz 

przy wyszukiwaniu informacji;  

uczeń potrafi: posługiwać 
się  językiem niepopraw-
nym, popełniając dużo błę-
dów, wyrażać niektóre my-
śli, omawiać tematy co-
dzienne, posługując się bar-
dzo ograniczonym słownic-
twem, bywa niekomunika-
tywny, odtwarza wyuczone 
zwroty komunikacyjne, 
tempo wypowiedzi  

jest wolne, buduje  

proste zdania,  a w wypo-

wiedzi pojawiają się 

błędy intonacyjne  i w ak-

cencie; 

uczeń potrafi: pisać 
proste teksty użyt-
kowe, używając  w 
większości niepo-
prawnego języka 
na poziomie pod-
stawowym, używać 
nieprawidłowej pi-
sowni, odtwarza 
formę  

komunikatu, a jej 
styl nie zawsze 
jest zgodny z 
formą;  

  

  

niedosta-

teczny  

nie opanował materiału nauczania, 

unika komunikacji w języku francuskim, 

niechlujny, niechętny a nawet wrogo 

nastawiony, unikający jakiejkolwiek ak-

tywności, całkowicie bierny, w pracy na 

lekcji uzależniony od pomocy innych, 

wymagający stałej kontroli, nie potrafi 

uczyć się samodzielnie, nie chce uczyć 

uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą nie posługuje się językiem francuskim  w żadnym z jego aspektów 

nie wykazuje żadnej chęci zmiany i zaangażowania  w naukę  

  



się  w grupie, nie wnosi nic wartościo-

wego do wspólnej pracy, dezorganizuje 

i zaburza porządek w klasie, zazwyczaj 

stwarza duże problemy wychowawcze, 

itp.;  

 

 

 


