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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

z języka francuskiego  

w Szkole Podstawowej nr 13 w Tychach – klasy III gimnazjalne 

 

§1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wewnątrzszkolnym  

ocenianiem w Gimnazjum 11 w Tychach oraz podstawą programową dla gimnazjum z 

języka francuskiego. 

§2. Cele oceniania na języku francuskim. 

1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia. 

2. Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz udzielanie mu pomocy w 

samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do samooceny, samokontroli i do dalszej pracy. 

4. Przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego. 

5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz 

uzdolnieniach ucznia. 

§3. Obszary aktywności podlegające ocenie na języku francuskim. 

1. Sprawności językowe: 

- rozumienie ze słuchu, 

- mówienie, 

- czytanie ze zrozumieniem, 

- pisanie. 

2. Aktywność ucznia. 

3. Kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i ogólne 

§4.  Kryteria oceniania. 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę spełniającą wymagania programowe w danej klasie, 

2) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę również w oparciu o inne niż podręcznik 

źródła informacji, 

3) bezbłędnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi w oparciu o materiał 

realizowany w danej klasie, 

4) poprawnie stosuje zróżnicowane struktury gramatyczne oraz leksykalne, 
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5) wypowiada się wyczerpująco, swobodnie i spójnie, 

6) czyta płynnie, bez wahania, z odpowiednią intonacją i akcentem, 

7) uzyskał większość ocen bieżących celujących i bardzo dobrych, 

8) aktywnie uczestniczy w lekcji, 

9) osiąga sukcesy w konkursach języka francuskiego, 

10) przygotowuje prace dodatkowe, projekty. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) bardzo dobrze posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi w oparciu o 

materiał realizowany w danej klasie, 

2) używa bogatego i zróżnicowanego słownictwa pozwalającego na swobodne 

przekazywanie wszystkich wymaganych informacji, 

3) potrafi mówić spójnie, bez zawahań popełniając niewiele błędów, 

4) czyta płynnie, sporadycznie się waha, na ogół używa poprawnej intonacji i akcentu, 

5) rozumie kluczowe informacje w usłyszanych tekstach, z łatwością rozpoznaje uczucia 

i reakcje mówiącego, rozróżnia dźwięki, rozumie polecenia nauczyciela, 

6) uzyskał większość ocen bieżących bardzo dobrych, 

7) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

8) jest zawsze przygotowany do zajęć tj. posiada zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, 

9) potrafi posługiwać się słownikiem, 

10) przygotowuje prace dodatkowe, projekty. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) dobrze posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi w oparciu o materiał 

realizowany w danej klasie, 

2) opanował materiał leksykalno – gramatyczny w stopniu zadawalającym, 

3) używa słownictwa odpowiedniego dla przekazania wszystkich istotnych informacji, 

4) potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem, 

5) można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności, 

6) czyta poprawnie robiąc niewielkie błędy intonacyjne i fonetyczne, które jednak nie 

przeszkadzają w ogólnym zrozumieniu sensu wypowiedzi, 

7) rozumie większość kluczowych informacji w usłyszanych tekstach, rozróżnia dźwięki 

oraz rozumie polecenia nauczyciela, 

8) uzyskał większość ocen bieżących dobrych, 

9) prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, 
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10) potrafi korzystać ze słownika, 

11) jest aktywny na lekcji, 

12) starannie wykonuje prace domowe. 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował umiejętności językowe określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie wymagań podstawowych, 

2) używa słownictwa wystarczającego do przekazania najważniejszych informacji, 

3) posługuje się częściowo poprawnym słownictwem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów, 

4) czyta popełniając błędy fonetyczne i intonacyjne, w wolnym tempie, co przeszkadza w 

zrozumieniu tekstu i jego ogólnemu znaczeniu, 

5) potrafi rozróżnić większość dźwięków, zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, 

6) otrzymał większość ocen bieżących dostatecznych, 

7) prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, ale zdarzają się w nich braki, 

8) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji tj. 

słownik, 

9) nie zawsze jest aktywny na lekcji, 

10) nie zawsze odrabia prace domowe. 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował umiejętności językowe z zakresu minimum programowego realizowanego 

w danej klasie, 

2) posiada braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

3) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 

4) posługuje się ubogim słownictwem, często nieodpowiednim do zadania, 

5) potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem, 

6) rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie, 

7) czyta popełniając wiele błędów, w wolnym tempie, robiąc liczne błędy fonetyczne, 

8) rozumie kilka kluczowych informacji w usłyszanym tekście, rozróżnia niektóre 

dźwięki, potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, 

9) otrzymał większość ocen bieżących dopuszczających, 

10) nie wykazuje aktywności na lekcji, 

11) rzadko ma zeszyt i uzupełnione ćwiczenia, 



4 
 

12) sporadycznie odrabia zadania domowe. 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował umiejętności określonych w minimum programowym w danej klasie, 

2) posiada braki w wiedzy, które uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki, 

3) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać poleceń i zadań o łatwym stopniu 

trudności, 

4) nie zna podstawowego słownictwa, 

5) mimo pomocy nauczyciela wypowiada się w sposób niekomunikatywny, 

6) nie zna i nie stosuje zasad wymowy, 

7) czyta w sposób niezrozumiały, 

8) otrzymał większość ocen niedostatecznych, 

9) nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych, 

10) nie wykazał aktywności na lekcji, 

11) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń, 

12) nie odrabia zadań domowych. 

§5.  Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

1. Ocenie i kontroli podlegają: 

1) Sprawdziany z wiadomości zawartych w poszczególnych rozdziałach podręcznika. 

a. sprawdzian zapowiedziany jest z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, 

b. obecność ucznia na sprawdzianach jest obowiązkowa, 

c. jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu z klasą, powinien 

uczynić to w terminie 7 dni po przyjściu do szkoły, 

d. uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni po jej otrzymaniu,  

e. termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem. 

2) Kartkówki z bieżącego materiału (zapowiedziane i niezapowiedziane). 

3) Odpowiedzi ustne, prowadzenie dialogu. 

4) Czytanie tekstu w języku francuskim. 

5) Zadania domowe. 

a. uczeń może być nieprzygotowany do zajęć raz w semestrze, należy to jednak 

zgłosić nauczycielowi przed lekcją, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

jako np., 
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b. nieprzygotowanie do zajęć nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, 

kartkówek, odpowiedzi, 

c. uwzględnia się dwa braki zadań domowych, 

d. niezgłoszenie braku zadania jest jednoznaczne z oceną niedostateczną. 

6) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

a. uwzględnia się dwa braki zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń, 

b. brak zeszytu i ćwiczeń jest równoznaczny z brakiem zadania domowego, 

c. uczeń, który z przyczyn losowych był nieobecny w szkole co najmniej tydzień 

powinien do dwóch tygodni po powrocie do szkoły uzupełnić braki w 

ćwiczeniach i zeszycie ćwiczeń. 

7) Aktywność na lekcji 

a. uczeń, który otrzymał trzy plusy (+++) otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

b. uczeń, który uzyskał trzy minusy (---) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

c. uczeń może być oceniony za aktywność oceną cząstkową celującą, bardzo 

dobrą, dobrą, dostateczną, dopuszczającą, niedostateczną nie uzyskując + czy –  

8) Prace dodatkowe, projekty, udział w konkursach językowych. 

 

2. W przypadku sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi, w których  stosowana jest 

punktacja obowiązują następujące normy ocen: 

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 40% punktów. 

2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 40 do 54 % punktów. 

3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 55% do 69 % punktów. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 70%  do 84 % punktów. 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 85 do 99 % punktów. 

6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów oraz spełnia 

wymagania przedmiotowe określone w §2. 

 

3. Uczeń zna liczbę punktów możliwych do uzyskania zanim przystąpi do sprawdzianu, 

kartkówki czy odpowiedzi. 

4. Uczeń powinien mieć minimum trzy (kl.II), cztery (kl.I;III)  oceny bieżące, aby można 

było ustalić ocenę klasyfikacyjną. 

5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją sródroczną i końcoworoczną nauczyciel ustala i 

wpisuje ołówkiem do dziennika ocenę przewidywaną i podaje ją do wiadomości 

ucznia i jego rodziców. 
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6. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny na podstawie regulaminu określonego w 

wewnątrzszkolnym ocenianiu  szkoły. 

§6.  Zasady stwarzania szansy uzupełnienia braków uczniom, którym poziom osiągnięć 

edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej. 

1. Uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o indywidualną pomoc po lekcjach, która ma 

miejsce w ustalonym przez ucznia i nauczyciela terminie. 

2. Uczeń ma prawo skorzystać z zorganizowanej dla niego pomocy koleżeńskiej. 

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcą. 

§7. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z 

języka francuskiego są zgodne z regulaminem WO  w Gimnazjum nr 11 w Tychach. 

 

 

 

 


