
Zasady oceniania na lekcjach języka francuskiego 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, dokonuje się go w sześciostopniowej skali (od 1 do 6). Każda forma pisemna oceniana jest na 

punkty, które przeliczane na procenty dają poniższe oceny: 

 

0 – 39 % - niedostateczny (1) 

40 – 54 % - dopuszczający (2) 

55 – 75 % - dostateczny (3) 

76 – 86 % - dobry (4) 

87 – 97 % - bardzo dobry (5) 

98 % - 100 % - celujący (6) 

 

 Prace klasowe przeprowadzone są po każdym rozdziale przewidzianym w podręczniku, a ich zakres i termin nauczyciel zobowiązany jest podać co najmniej 7 

dni wcześniej. 

 Każda praca klasowa poprzedzona jest powtórzeniem obowiązującego na niej materiału. 

 Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna. Ocena końcowa z pracy klasowej 

stanowi średnią obu ocen otrzymanych na sprawdzianie. W przypadku gdy z poprawy uczeń otrzyma ocenę gorszą, ocena ta nie jest brana pod uwagę. Termin 

poprawy ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. 

 W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, uczeń może być zwolniony z pisania pracy klasowej, musi ona zostać jednak napisany w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 Krótsze formy pisemne, tzw. „kartkówki”, nie są zapowiadane i obejmują bieżący zakres materiału (3 ostatnie lekcje). 

 Z kartkówki uczeń może otrzymać „+” (uzyskując minimum 40 % poprawnych odpowiedzi) lub „ – ” (uzyskując 39 % i niżej).  

 Po każdych trzech kartkówkach uczeń otrzymuje ocenę. Trzy „+” z kartkówek dają ocenę bardzo dobrą, dwa „+” ocenę dobrą, a jeden „+” ocenę dostateczną. 

Trzy minusy równają się otrzymaniu oceny niedostatecznej. 

 Inne formy oceny niż prace klasowe nie podlegają poprawie. 

 Każdy uczeń w ciągu semestru powinien być oceniony co najmniej 3 razy.  



 Odpowiedzi ustne uczniów zapowiedziane są lekcje wcześniej wraz z podaniem zakresu materiału obowiązującego podczas odpowiedzi.  

 Nieuzasadniona nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma prawo do pisania sprawdzianu w drugim 

terminie jako poprawę. Ocena niedostateczna z pierwszego terminu pozostaje w dzienniku. 

 W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobienia materiału w ciągu 7 dni od powrotu na 

zajęcia. 

 Uczeń otrzymuje do wglądu każdą pracę pisemną, przy czym na tej samej lekcji jest zobowiązany zwrócić ją nauczycielowi. 

 W każdym semestrze przewiduje się co najmniej jeden sprawdzian. 

 Pozostałe formy oceny ucznia tj. prace domowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji ustalane są na bieżąco przez nauczyciela. 

 Każdy z uczniów za dużą aktywność w trakcie lekcji może otrzymać „+”. Zebranie trzech plusów równa się otrzymaniu oceny bardzo dobrej.  

 Inne formy oceny postępów ucznia to: czytanie tekstów na głos z wcześniejszym przygotowaniem, prezentacje multimedialne na podany temat, praca w parach 

lub grupach, wypowiedź pisemna.  

 Na wniosek ucznia lub jego opiekuna prawnego każda z ocen powinna zostać uzasadniona przez nauczyciela w formie ustnej lub pisemnej. 

 Korzystanie z niedozwolonych źródeł materiału czy niewykonywanie prac klasowych lub innych form odpowiedzi samodzielnie przez  ucznia skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach, gdy opuści więcej niż 50 % zajęć z języka francuskiego. Przeprowadza się dla niego 

egzamin klasyfikacyjny zgodny z WSO. 

 Oceny śródroczne i roczne ustalane są na podstawie ocen cząstkowych ( wg wagi, gdzie najważniejsze są prace klasowe, a następnie odpowiedzi ustne, 

kartkówki, aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, itd.) 

 Przewidywane oceny śródroczne i roczne wystawiane są w dzienniku elektronicznym w terminie co najmniej 2 tygodni przed planowaną radą klasyfikacyjną. 

 Przy wystawieniu oceny rocznej, nauczyciel bierze pod uwagę również wystawioną ocenę śródroczną. 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń informowany jest co najmniej miesiąc przed radą klasyfikacyjną 

 Poprawa oceny niedostatecznej może odbyć się najpóźniej tydzień przed ostatecznym wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej. 

 Dodatkowe osiągnięcia ucznia tj. udział w konkursach i olimpiadach, podejmowania aktywności dodatkowych np. wykonywanie pomocy naukowych pozwalają 

na otrzymanie dodatkowych ocen wpływających na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej.  

 



 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z podziałem na kompetencje językowe:  

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

- w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi formułowane przez nauczyciela w języku francuskim i odpowiednio na nie 

reaguje, 

- rozumie teksty pisane i słuchane, których treści wykraczają poza program nauczania języka francuskiego na danym etapie 

edukacyjnym, ewentualnie stara się zrozumieć znaczenie z kontekstu, 

- z łatwością określa główną myśl tekstu pisanego lub wypowiedzi ustnej, potrafi sprawnie znaleźć odpowiedzi na szczegółowe 

pytania, określić intencje autora lub kontekst sytuacyjny, 

- sprawnie określa związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu pisanego lub słuchanego, 

- z łatwością potrafi streścić dany tekst pisany lub słuchany. 

- rozumie teksty kultury francuskojęzycznej tj. piosenki, teksty literackie, filmy, reklamy, artykuły, itd.  

Sprawność mówienia 

- potrafi swobodnie wypowiedzieć się na podany temat, nawet wykraczający poza program nauczania języka francuskiego, 

- posiada bogate słownictwo i znajomość struktur gramatycznych, których używa w odpowiedniej sytuacji językowej, 

- stosuje odpowiedni styl wypowiedzi, w zależności od kontekstu komunikacyjnego, 

- wypowiedzi są płynne, pozbawione błędów zakłócających komunikację, a także poprawne fonetycznie. 

Sprawność pisania 

- potrafi swobodnie redagować teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum internetowym (z 

elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań i poglądów),  

- stosuje odpowiedni do rodzaju tekstu styl wypowiedzi, 

- tworząc teksty pisemne swobodnie posługuje się strukturami gramatycznymi oraz słownictwem wykraczającym poza program 

nauczania języka francuskiego, 

- potrafi swobodnie wypowiedzieć się pisemnie w różnych sytuacjach, 

- prace pisemne zawierają tylko nieliczne błędy językowe, bez błędów interpunkcyjnych.  



Gramatyka i słownictwo 

- posługuje się bogatym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi często wykraczającymi poza program nauczania.  

- w stopniu wyróżniającym zna podane słownictwo (wg rozdziałów książki): 

Unité0: pory dnia, alfabet, dni tygodnia, miesiące, przedmioty szkolne, przedmioty i meble znajdujące się w klasie 

Unité 1: kraje i narodowości, liczby od 1 do 69, zawody 

Unité 2: wyrażenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, kolory, charakter, rodzina, stan cywilny, liczby od 70 do 100 

Unité 3: czynności codzienne, hobby, czas wolny, chronologia w opowiadaniu/historyjce 

Unité 4: miejsce zamieszkania, meble, pomieszczenia w domu, liczby porządkowe, ruch uliczny 

Unité 5: sklepy, zakupy, produkty spożywcze, wyrażenia ilościowe, części ciała, choroby i problemy ze zdrowiem 

 

- w stopniu wyróżniającym zna podane struktury gramatyczne (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: zaimek osobowy w funkcji podmiotu, czasowniki être i avoir, rodzajniki określone i nieokreślone 

Unité 1: czasowniki I grupy (-er), czasownik s’appeler, zaimki akcentowane, zaimek osobowy on, rodzaj żeński rzeczowników i 

przymiotników (cz. I) , zdania pytające, zaimek przymiotny pytajny quel, pytania Qui est-ce?/ Qu’est-ce quec’est? 

Unité 2: rodzaj żeński przymiotników i rzeczowników (cz. II), liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, zdania przeczące, 

zaimki przymiotne dzierżawcze, pourquoi/parce que, c’est- ilest – ce sont – ilssont 

Unité 3: czasowniki zwrotne, cechy szczególne czasowników I grupy (-er) – préférer, acheter, czasowniki aller, faire, venirw 

czasie teraźniejszym, rodzajniki ściągnięte, konstrukcja il y a, wyrażenia si, moi aussi, moi non plus, zaimki wskazujące, 

przysłówki częstotliwości 

Unité 4: czas Futur Proche, czasowniki II grupy (-ir), czasownik partir, tryb rozkazujący, zaimki osobowe dopełnienia bliższego, 

przysłówki miejsca, przyimki przed nazwami miast i krajów 

Unité 5: rodzajniki cząstkowe, przysłówki ilości, przysłówki natężenia très/beaucoup de, czasowniki boire, vendre, prendre, 

devoir, konstrukcjailfaut, zaimki osobowe dopełnienia dalszego, zaimek osobowy en 

 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac klasowych otrzymuje od 97 do 100 % oraz wykonuje dodatkowe zadania na ocenę celującą, 

- zdobył większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, 

- swobodnie stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne (np. parafrazy), 



- bierze udział w konkursach, 

- wykazuję się dużą aktywnością na lekcjach,  

- zna elementy kultury krajów francuskojęzycznych, 

- korzysta ze źródeł informacji w języku francuskim. 

Komunikacja na lekcji 

W stopniu wyróżniającym potrafi (wg rozdziałów w książce) 

Unité 0: przywitać się i pożegnać, przedstawić się, literować, podać datę, używać słownictwa potrzebnego podczas komunikacji w 

klasie  

Unité 1: przedstawić kogoś (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód) 

Unité 2: opisać wygląd osoby, opisać charakter osoby 

Unité 3: podać godzinę, osadzić daną czynność w czasie, rozmawiać o spędzaniu czasu wolnego, rozmawiać o swoich gustach i 

preferencjach, wyrażać entuzjazm lub jego brak 

Unité 4: podać i zapytać o adres zamieszkania, rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania, pytać o i wskazywać drogę, wydawać 

polecenia i rozkazy, lokalizować miejsce oraz przedmioty w przestrzeni 

Unité 5: robić zakupy, wyrażać ilość, rozmawiać o zdrowiu, dawać rady  

 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

- rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi formułowane przez nauczyciela w języku francuskim i odpowiednio na nie reaguje, 

- rozumie teksty pisane i słuchane na poziomie od 87 do 87 %, 

- potrafi swobodnie określić kontekst tekstu pisanego lub słuchanego, zrozumieć intencje autora, główną myśl oraz znaczenie 

poszczególnych części tekstu, 

- potrafi swobodnie streścić wysłuchany lub przeczytany tekst. 

 

Sprawność mówienia 
- potrafi swobodnie wypowiedzieć się na podany temat stosując odpowiednie struktury gramatyczne i słownictwo zawarte w 

programie nauczania języka francuskiego w danej klasie, 



- posiada bogate słownictwo i znajomość struktur gramatycznych, których używa w odpowiedniej sytuacji językowej, 

- stosuje odpowiedni styl wypowiedzi, w zależności od kontekstu komunikacyjnego, 

- wypowiedzi są płynne i fonetycznie poprawne, sporadycznie występują błędy niezakłócające komunikacji.  

Sprawność pisania 

- potrafi swobodnie redagować teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum internetowym (z 

elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań i poglądów), 

- stosuje odpowiedni do rodzaju tekstu styl wypowiedzi, 

- tworząc teksty pisemne swobodnie posługuje się strukturami gramatycznymi oraz słownictwem zawartym w programie 

nauczania języka francuskiego w danej klasie, 

- potrafi swobodnie wypowiedzieć się pisemnie w różnych sytuacjach, 

- prace pisemne zawierają sporadyczne błędy językowe, niewpływające na zrozumienie tekstu. 

Gramatyka i słownictwo 

- posługuje się bogatym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi często wykraczającymi poza program nauczania. 

 

- w stopniu bardzo dobrym zna podane słownictwo (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: pory dnia, alfabet, dni tygodnia, miesiące, przedmioty szkolne, przedmioty i meble znajdujące się w klasie 

Unité 1: kraje i narodowości, liczby od 1 do 69, zawody 

Unité 2: wyrażenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, kolory, charakter, rodzina, stan cywilny, liczby od 70 do 100 

Unité 3: czynności codzienne, hobby, czas wolny, chronologia w opowiadaniu/historyjce 

Unité 4: miejsce zamieszkania, meble, pomieszczenia w domu, liczby porządkowe, ruch uliczny 

Unité 5: sklepy, zakupy, produkty spożywcze, wyrażenia ilościowe, części ciała, choroby i problemy ze zdrowiem 

 

- w stopniu bardzo dobrym zna podane struktury gramatyczne (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: zaimek osobowy w funkcji podmiotu, czasowniki être i avoir, rodzajniki określone i nieokreślone 

Unité 1: czasowniki I grupy (-er), czasownik s’appeler, zaimki akcentowane, zaimek osobowy on, rodzaj żeński rzeczowników i 

przymiotników (cz. I) , zdania pytające, zaimek przymiotny pytajny quel, pytania Qui est-ce?/ Qu’est-ce quec’est? 

Unité 2: rodzaj żeński przymiotników i rzeczowników (cz. II), liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, zdania przeczące, 

zaimki przymiotne dzierżawcze, pourquoi/parce que, c’est- ilest – ce sont – ilssont 



Unité 3: czasowniki zwrotne, cechy szczególne czasowników I grupy (-er) – préférer, acheter, czasowniki aller, faire, venirw 

czasie teraźniejszym, rodzajniki ściągnięte, konstrukcja il y a, wyrażenia si, moi aussi, moi non plus, zaimki wskazujące, 

przysłówki częstotliwości 

Unité 4: czas Futur Proche, czasowniki II grupy (-ir), czasownik partir, tryb rozkazujący, zaimki osobowe dopełnienia bliższego, 

przysłówki miejsca, przyimki przed nazwami miast i krajów 

Unité 5: rodzajniki cząstkowe, przysłówki ilości, przysłówki natężenia très/beaucoup de, czasowniki boire, vendre, prendre, 

devoir, konstrukcjailfaut, zaimki osobowe dopełnienia dalszego, zaimek osobowy en 

 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac klasowych otrzymuje od 87 do 97 %, 

- zdobył większość ocen cząstkowych bardzo dobrych, 

- swobodnie stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne (np. parafrazy), 

- bierze udział w konkursach, 

- wykazuję się dużą aktywnością na lekcjach,  

- zna elementy kultury krajów francuskojęzycznych, 

Komunikacja na lekcji 

W stopniu bardzo dobrym potrafi (wg rozdziałów w książce) 

Unité 0: przywitać się i pożegnać, przedstawić się, literować, podać datę, używać słownictwa potrzebnego podczas komunikacji w 

klasie  

Unité 1: przedstawić kogoś (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód) 

Unité 2: opisać wygląd osoby, opisać charakter osoby 

Unité 3: podać godzinę, osadzić daną czynność w czasie, rozmawiać o spędzaniu czasu wolnego, rozmawiać o swoich gustach i 

preferencjach, wyrażać entuzjazm lub jego brak 

Unité 4: podać i zapytać o adres zamieszkania, rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania, pytać o i wskazywać drogę, wydawać 

polecenia i rozkazy, lokalizować miejsce oraz przedmioty w przestrzeni 

Unité 5: robić zakupy, wyrażać ilość, rozmawiać o zdrowiu, dawać rady  

 

 



 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

- rozumie wszystkie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku francuskim i odpowiednio na nie 

reaguje, 

- potrafi wyodrębnić główną myśl tekstu, główne myśli różnych części tekstu, 

- potrafi wyszukać większość szczegółowych informacji w tekstach słuchanych i pisanych, 

- określa związki między poszczególnymi częściami większości przerabianych tekstów, 

- potrafi streścić większość tekstów słuchanych i czytanych, stosując w dobrym stopniu struktury gramatyczne i słownictwo 

zgodne z programem nauczania języka francuskiego, 

- rozumie od 76 % do 86 % tekstów słuchanych i czytanych. 

 

Sprawność mówienia 

- wypowiada się zgodnie z tematem stosując w stopniu dobrym struktury gramatyczne i słownictwo zgodne z programem 

nauczania języka francuskiego, 

- popełnia nieliczne błędy niezaburzające zrozumienia treści i komunikacji, 

- w większości wypowiedzi są zrozumiałe, płynne i poprawne fonetycznie. 

 

Sprawność pisania 

- potrafi redagować teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum internetowym (z elementami np. 

opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań i poglądów), stosując w 

większości dobrane do formy konstrukcje gramatyczne, słownictwo i środki wyrazu, 

- stosuje odpowiedni do rodzaju tekstu styl wypowiedzi, 

- wypowiedzi są spójne i logiczne, 

- potrafi wypowiedzieć się pisemnie w większości określonych sytuacji, 

- prace pisemne zawierają błędy językowe, niewpływające na zrozumienie tekstu. 

Gramatyka i słownictwo 
- posługuje się bogatym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi często wykraczającymi poza program nauczania.  

 



- w stopniu dobrym zna podane słownictwo (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: pory dnia, alfabet, dni tygodnia, miesiące, przedmioty szkolne, przedmioty i meble znajdujące się w klasie 

Unité 1: kraje i narodowości, liczby od 1 do 69, zawody 

Unité 2: wyrażenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, kolory, charakter, rodzina, stan cywilny, liczby od 70 do 100 

Unité 3: czynności codzienne, hobby, czas wolny, chronologia w opowiadaniu/historyjce 

Unité 4: miejsce zamieszkania, meble, pomieszczenia w domu, liczby porządkowe, ruch uliczny 

Unité 5: sklepy, zakupy, produkty spożywcze, wyrażenia ilościowe, części ciała, choroby i problemy ze zdrowiem 

 

- w stopniu dobrym zna podane struktury gramatyczne (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: zaimek osobowy w funkcji podmiotu, czasowniki être i avoir, rodzajniki określone i nieokreślone 

Unité 1: czasowniki I grupy (-er), czasownik s’appeler, zaimki akcentowane, zaimek osobowy on, rodzaj żeński rzeczowników i 

przymiotników (cz. I) , zdania pytające, zaimek przymiotny pytajny quel, pytania Qui est-ce?/ Qu’est-ce quec’est? 

Unité 2: rodzaj żeński przymiotników i rzeczowników (cz. II), liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, zdania przeczące, 

zaimki przymiotne dzierżawcze, pourquoi/parce que, c’est- ilest – ce sont – ilssont 

Unité 3: czasowniki zwrotne, cechy szczególne czasowników I grupy (-er) – préférer, acheter, czasowniki aller, faire, venirw 

czasie teraźniejszym, rodzajniki ściągnięte, konstrukcja il y a, wyrażenia si, moi aussi, moi non plus, zaimki wskazujące, 

przysłówki częstotliwości 

Unité 4: czas Futur Proche, czasowniki II grupy (-ir), czasownik partir, tryb rozkazujący, zaimki osobowe dopełnienia bliższego, 

przysłówki miejsca, przyimki przed nazwami miast i krajów 

Unité 5: rodzajniki cząstkowe, przysłówki ilości, przysłówki natężenia très/beaucoup de, czasowniki boire, vendre, prendre, 

devoir, konstrukcjailfaut, zaimki osobowe dopełnienia dalszego, zaimek osobowy en 

 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac pisemnych uzyskuje od 76 do 86 %, 

- w stopniu dobrym opanował program nauczania języka francuskiego w danej klasie, 

- jest systematyczny, aktywny na zajęciach, odrabia prace domowe, 

- posiada świadomość językową, 



- potrafi w danej sytuacji zastosować odpowiednią strategię komunikacyjną, 

- w stopniu dobrym posługuje się kompetencjami językowymi. 

Komunikacja na lekcji 

W stopniu dobrym potrafi (wg rozdziałów w książce) 

Unité 0: przywitać się i pożegnać, przedstawić się, literować, podać datę, używać słownictwa potrzebnego podczas komunikacji w 

klasie  

Unité 1: przedstawić kogoś (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód) 

Unité 2: opisać wygląd osoby, opisać charakter osoby 

Unité 3: podać godzinę, osadzić daną czynność w czasie, rozmawiać o spędzaniu czasu wolnego, rozmawiać o swoich gustach i 

preferencjach, wyrażać entuzjazm lub jego brak 

Unité 4: podać i zapytać o adres zamieszkania, rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania, pytać o i wskazywać drogę, wydawać 

polecenia i rozkazy, lokalizować miejsce oraz przedmioty w przestrzeni 

Unité 5: robić zakupy, wyrażać ilość, rozmawiać o zdrowiu, dawać rady  

 

 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

- rozumie wszystkie większość poleceń i niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku francuskim i odpowiednio na 

nie reaguje, 

- potrafi wyodrębnić główną myśl tekstu oraz niektóre szczegółowe informacje w nieskomplikowanych tekstach czytanych i 

słuchanych, 

- rozumie od 55 % do 75 % tekstów słuchanych i czytanych, 

- streszcza jedynie proste teksty stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne objęte programem nauczania języka 

francuskiego w danej klasie. 

Sprawność mówienia 
- stosuje proste słownictwo i struktury gramatyczne objęte programem nauczania,  

- proste wypowiedzi są dość płynne i zgodne z tematem, 



- popełnia liczne błędy zakłócające komunikację, które świadczą o brakach w opanowaniu programu nauczania języka 

francuskiego w danej klasie, 

- wypowiedzi są w większości zrozumiałe, mimo licznych błędów fonetycznych. 

Sprawność pisania 

- potrafi redagować teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum internetowym (z elementami np. 

opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań i poglądów), stosując tylko część 

dobranych do formy konstrukcji gramatycznych, słownictwa i środków wyrazu i przekazując tylko część informacji, 

- reaguje poprawnie w formie pisemnej tylko w określonych sytuacjach, 

- wypowiedzi są zgodne z tematem, zawierają proste struktury gramatyczne i słownictwo zgodne z programem języka 

francuskiego w danej klasie, jednak występują liczne powtórzenia konstrukcji, 

- wypowiedzi zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które utrudniają zrozumienie tekstu. 

Gramatyka i słownictwo 

- posługuje się bogatym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi często wykraczającymi poza program nauczania.  

- w stopniu dostatecznym zna podane słownictwo (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: pory dnia, alfabet, dni tygodnia, miesiące, przedmioty szkolne, przedmioty i meble znajdujące się w klasie 

Unité 1: kraje i narodowości, liczby od 1 do 69, zawody 

Unité 2: wyrażenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, kolory, charakter, rodzina, stan cywilny, liczby od 70 do 100 

Unité 3: czynności codzienne, hobby, czas wolny, chronologia w opowiadaniu/historyjce 

Unité 4: miejsce zamieszkania, meble, pomieszczenia w domu, liczby porządkowe, ruch uliczny 

Unité 5: sklepy, zakupy, produkty spożywcze, wyrażenia ilościowe, części ciała, choroby i problemy ze zdrowiem 

 

- w stopniu dostatecznym zna podane struktury gramatyczne (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: zaimek osobowy w funkcji podmiotu, czasowniki être i avoir, rodzajniki określone i nieokreślone 

Unité 1: czasowniki I grupy (-er), czasownik s’appeler, zaimki akcentowane, zaimek osobowy on, rodzaj żeński rzeczowników i 

przymiotników (cz. I) , zdania pytające, zaimek przymiotny pytajny quel, pytania Qui est-ce?/ Qu’est-ce quec’est? 

Unité 2: rodzaj żeński przymiotników i rzeczowników (cz. II), liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, zdania przeczące, 

zaimki przymiotne dzierżawcze, pourquoi/parce que, c’est- ilest – ce sont – ilssont 

Unité 3: czasowniki zwrotne, cechy szczególne czasowników I grupy (-er) – préférer, acheter, czasowniki aller, faire, venirw 



czasie teraźniejszym, rodzajniki ściągnięte, konstrukcja il y a, wyrażenia si, moi aussi, moi non plus, zaimki wskazujące, 

przysłówki częstotliwości 

Unité 4: czas Futur Proche, czasowniki II grupy (-ir), czasownik partir, tryb rozkazujący, zaimki osobowe dopełnienia bliższego, 

przysłówki miejsca, przyimki przed nazwami miast i krajów 

Unité 5: rodzajniki cząstkowe, przysłówki ilości, przysłówki natężenia très/beaucoup de, czasowniki boire, vendre, prendre, 

devoir, konstrukcjailfaut, zaimki osobowe dopełnienia dalszego, zaimek osobowy en 

 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac pisemnych uzyskuje od 55 do 75 %, 

- w stopniu dostatecznym opanował program nauczania języka francuskiego w danej klasie, 

- jest w miarę systematyczny i aktywny na zajęciach, jednak zdarza mu się nie odrabiać prac domowych, 

- w stopniu dostatecznym stosuje nabyte kompetencje językowe i strategie komunikacyjne. 

Komunikacja na lekcji 

W stopniu dostatecznym potrafi (wg rozdziałów w książce): 

Unité 0: przywitać się i pożegnać, przedstawić się, literować, podać datę, używać słownictwa potrzebnego podczas komunikacji w 

klasie  

Unité 1: przedstawić kogoś (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód) 

Unité 2: opisać wygląd osoby, opisać charakter osoby 

Unité 3: podać godzinę, osadzić daną czynność w czasie, rozmawiać o spędzaniu czasu wolnego, rozmawiać o swoich gustach i 

preferencjach, wyrażać entuzjazm lub jego brak 

Unité 4: podać i zapytać o adres zamieszkania, rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania, pytać o i wskazywać drogę, wydawać 

polecenia i rozkazy, lokalizować miejsce oraz przedmioty w przestrzeni 

Unité 5: robić zakupy, wyrażać ilość, rozmawiać o zdrowiu, dawać rady  

 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Rozumienie tekstu - rozumie nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku obcym i na nie reaguje, 



słuchanego/czytanego - rozumie teksty czytane i słuchane w przedziale od 40 do 54 %, 

- w tekstach czytanych i słuchanych wyszukuje tylko niektóre informacje w prostych wypowiedziach, 

- potrafi zrozumieć główny przekaz tylko niektórych tekstów czytanych i słuchanych, 

- nie potrafi streścić wysłuchanych lub przeczytanych tekstów. 

Sprawność mówienia 

- wypowiada się stosując tylko proste struktury gramatyczne i słownictwo, 

- popełnia błędy, które świadczą o nieopanowaniu programu nauczania języka francuskiego, 

- wypowiedzi nie są płynne, w większości niezrozumiałe i niepoprawne fonetycznie. 

Sprawność pisania 

- w stopniu bardzo uproszczonym potrafi redagować teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum 

internetowym (z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań 

i poglądów), niestosując odpowiednich do formy środków wyrazu i przekazując nieliczne informacje, 

- wypowiedzi zawierają bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które powodują brak 

możliwości zrozumienia tekstu. 

 

Gramatyka i słownictwo 

- posługuje się bogatym słownictwem oraz strukturami gramatycznymi często wykraczającymi poza program nauczania.  

- w stopniu dopuszczającym zna podane słownictwo (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: pory dnia, alfabet, dni tygodnia, miesiące, przedmioty szkolne, przedmioty i meble znajdujące się w klasie 

Unité 1: kraje i narodowości, liczby od 1 do 69, zawody 

Unité 2: wyrażenia dotyczące wyglądu zewnętrznego, kolory, charakter, rodzina, stan cywilny, liczby od 70 do 100 

Unité 3: czynności codzienne, hobby, czas wolny, chronologia w opowiadaniu/historyjce 

Unité 4: miejsce zamieszkania, meble, pomieszczenia w domu, liczby porządkowe, ruch uliczny 

Unité 5: sklepy, zakupy, produkty spożywcze, wyrażenia ilościowe, części ciała, choroby i problemy ze zdrowiem 

 

- w stopniu dopusczającym zna podane struktury gramatyczne (wg rozdziałów książki): 

Unité 0: zaimek osobowy w funkcji podmiotu, czasowniki être i avoir, rodzajniki określone i nieokreślone 

Unité 1: czasowniki I grupy (-er), czasownik s’appeler, zaimki akcentowane, zaimek osobowy on, rodzaj żeński rzeczowników i 

przymiotników (cz. I) , zdania pytające, zaimek przymiotny pytajny quel, pytania Qui est-ce?/ Qu’est-ce quec’est? 



Unité 2: rodzaj żeński przymiotników i rzeczowników (cz. II), liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, zdania przeczące, 

zaimki przymiotne dzierżawcze, pourquoi/parce que, c’est- ilest – ce sont – ilssont 

Unité 3: czasowniki zwrotne, cechy szczególne czasowników I grupy (-er) – préférer, acheter, czasowniki aller, faire, venirw 

czasie teraźniejszym, rodzajniki ściągnięte, konstrukcja il y a, wyrażenia si, moi aussi, moi non plus, zaimki wskazujące, 

przysłówki częstotliwości 

Unité 4: czas Futur Proche, czasowniki II grupy (-ir), czasownik partir, tryb rozkazujący, zaimki osobowe dopełnienia bliższego, 

przysłówki miejsca, przyimki przed nazwami miast i krajów 

Unité 5: rodzajniki cząstkowe, przysłówki ilości, przysłówki natężenia très/beaucoup de, czasowniki boire, vendre, prendre, 

devoir, konstrukcjailfaut, zaimki osobowe dopełnienia dalszego, zaimek osobowy en 

 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac pisemnych uzyskuje od 40 do 55 %, 

- nie opanował programu nauczania języka francuskiego w danej klasie na poziomie podstawowym, 

- nie jest systematyczny i aktywny, rzadko odrabia prace domowe, 

- w stopniu bardzo podstawowym stosuje strategie komunikacyjne i posługuje się kompetencjami językowymi. 

 

Komunikacja na lekcji 

W stopniu dopuszczającym potrafi (wg rozdziałów w książce): 

Unité 0: przywitać się i pożegnać, przedstawić się, literować, podać datę, używać słownictwa potrzebnego podczas komunikacji w 

klasie  

Unité 1: przedstawić kogoś (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód) 

Unité 2: opisać wygląd osoby, opisać charakter osoby 

Unité 3: podać godzinę, osadzić daną czynność w czasie, rozmawiać o spędzaniu czasu wolnego, rozmawiać o swoich gustach i 

preferencjach, wyrażać entuzjazm lub jego brak 

Unité 4: podać i zapytać o adres zamieszkania, rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania, pytać o i wskazywać drogę, wydawać 

polecenia i rozkazy, lokalizować miejsce oraz przedmioty w przestrzeni 

Unité 5: robić zakupy, wyrażać ilość, rozmawiać o zdrowiu, dawać rady  

 



 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Rozumienie tekstu 

słuchanego/czytanego 

- rozumie nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku obcym i na nie reaguje, 

- nie rozumie tekstów czytanych i słuchanych nawet w 39 %, 

- w tekstach czytanych i słuchanych nie potrafi wyszukać podstawowych informacji, 

- nie potrafi zrozumieć sensu tekstów słuchanych i czytanych. 

- nie potrafi streścić wysłuchanych lub przeczytanych tekstów. 

Sprawność mówienia 

- nie potrafi reagować na zadane pytania ani wypowiedzieć się na określony temat, 

- popełnia bardzo dużo błędów, które nie pozwalają na komunikację i uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi, 

- brak poprawnej fonetyki uniemożliwia zrozumienie wypowiedzi. 

Sprawność pisania 

- redaguje teksty użytkowe tj.: list w formie tradycyjnej, mail, wpis na blogu lub forum internetowym (z elementami np. opisu, 

relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad, różnych rozwiązań i poglądów), niezgodne z wymaganiami  

danych form w programie nauczania języka francuskiego, 

- wypowiedzi zawierają bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które powodują brak 

możliwości zrozumienia tekstu. 

- uczeń nie potrafi zredagować nawet prostych zdań. 

 

Gramatyka i słownictwo 

- nie posługuje się poprawnie konstrukcjami gramatycznymi zawartymi w programie nauczania, 

- nie potrafi zbudować prostych zdań, 

- dobór słownictwa w większości sytuacji nie odpowiada tematowi, a jego zakres jest bardzo ubogi. 

Inne umiejętności i formy 

aktywności 

- z prac pisemnych uzyskuje poniżej 40 %, 

- nie opanował programu nauczania języka francuskiego w danej klasie na poziomie podstawowym, 

- nie jest systematyczny i aktywny, nie odrabia prac domowych, 

- uzyskał większość ocen cząstkowych niedostatecznych, 

- nie posługuje się strategiami komunikacyjnymi i kompetencjami językowymi. 



 

Komunikacja na lekcji - nie jest w stanie samodzielnie komunikować się w języku francuskim w trakcie lekcji 

 


