
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – JĘZYK FRANCUSKI 

KL. IV- VIII 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

Zakładany poziom osiągnięć ucznia: 

WIEDZA obejmująca środki językowe pozwalające na realizację działań językowych                         

w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych: 

Człowiek 

Miejsce zamieszkania 

Edukacja 

Praca 

Życie prywatne 

Żywienie 

Zakupy i usługi 

Podróżowanie i turystyka 

Kultura 

Sport 

Zdrowie 

Nauka i technika 

Świat przyrody 

Życie społeczne 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

1. RECEPCJA: 

SŁUCHANIE: Uczeń rozumie główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej                                          

w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy. 



Czytanie: Uczeń czyta ze zrozumieniem teksty składające się głównie ze słów najczęściej 

występujących dotyczących życia codziennego. Potrafi w nich znaleźć konkretne 

przewidywalne informacje. 

2. PRODUKCJA: 

MÓWIENIE: Uczeń łączy wyrażenia w prosty sposób, by opisywać osoby, miejsca, przeżycia 

i zdarzenia w zakresie realizowanych tematów. Krótko uzasadnia własne poglądy, mówi o 

planach. 

PISANIE: Uczeń pisze krótkie i proste teksty na znane mu tematy np. wpisy na forum lub 

blogu. Pisze krótkie prywatne listy, przekazuje informacje wynikające z doraźnych potrzeb. 

Podejmuje próbę opisu własnych przeżyć i emocji. 

3. INTERAKCJA: 

MÓWIENIE: Uczeń reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy. 

Relacjonuje wydarzenia, opisuje przeżycia, mówi o planach, używając wyrażeń                                

w standardowej odmianie języka. 

 

OCENIANIE 

Ocena z języka obcego obejmuje: 

- Gramatykę i słownictwo- znajomość podstawowych struktur gramatycznych oraz leksyki 

- Mówienie – umiejętność komunikowania się, czyli przekazywania informacji oraz 

nawiązywanie rozmowy 

- Słuchanie oraz analizę tekstu pisanego – umiejętność rozumienia prostych poleceń, mowy 

potocznej, nagrania tekstu adaptowanego, umiejętność wyróżnienia informacji w prostych 

tekstach, ogólnie dostępnych dokumentach, np. w prostych instrukcjach, prospektach, itp. 

- Przekazywanie treści w formie pisemnej – umiejętność redagowania i zapisania prostych 

informacji, próby redagowania spójnego tekstu 

Ocenianie sprawności uczniów: 

- Mówienie – poprawna wymowa, spójność i jasność wypowiedzi, bogactwo słownictwa, 

poprawne reguły gramatyczne, stosowanie strategii kompensacyjnych 

- Czytanie – właściwa wymowa i intonacja, stosowanie zasad właściwych dla danego języka 

np. stosowanie połączeń międzywyrazowych 

- Rozumienie – realizacja poleceń odnośnie danego tekstu 

- Pisanie – stosowanie właściwych reguł ortograficznych i zasad pisowni. 



 

W ocenianiu bieżącym uwzględnia się następujące formy aktywności uczniów: 

- odpowiedź ustną 

- kartkówki, sprawdziany 1-2 w semestrze, testy – 1-2 w semestrze 

- prace domowe pisemne i ustne 

- prace wykonywane metodą projektu grupowe lub indywidualne 

- aktywność podczas zajęć – plusy (5 na ocenę bardzo dobrą), minusy ( 5 na ocenę 

niedostateczną). 

 

Stosowane formy ewaluacji: 

- kartkówki leksykalne i gramatyczne 

- sprawdziany – testy leksykalno-gramatyczne po zrealizowaniu większych partii materiału 

- test kompetencji – sprawdzenie kluczowych umiejętności uczniów przewidzianych na dany 

etap kształcenia 

- projekt – sprawdzenie umiejętności samodzielnej pracy oraz poszukiwanie i wykorzystanie 

materiałów źródłowych. 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie oraz jest zróżnicowane pod względem form 

oceniania. 

Uczeń ma prawo zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji – brak zeszytu, zadania 

domowego, gotowości do odpowiedzi ustnej, kartkówki, brak pomocy dydaktycznych – 

dwukrotnie w ciągu półrocza. 

Stosowane formy zadań: 

- rozsypanka zdaniowa – układanie logicznej kolejności wydarzeń w krótkim opowiadaniu 

- rozsypanka wyrazowa – układanie poprawnych zdań 

- testy P/F (prawda/fałsz) 

- wybieranie właściwej odpowiedzi w zdaniach wielokrotnego wyboru 

- eliminowanie wyrazu nie pasującego w serii wyrazów dotyczącej danej rodziny wyrazów 

- zadania z luką 

- kończenie rozpoczętych zdań 



- uzupełnianie brakujących informacji w tekście 

- przekształcanie zasłyszanej informacji w formę pisemną 

- wstawianie brakujących wyrazów 

- korekta tekstu 

- dopasowanie informacji do ilustracji 

- szeregowanie obrazków lub uporządkowanie dialogu 

- dopisywanie zakończenia zdań 

- układanie pytań do podanych odpowiedzi 

- odpowiedzi do pytania 

- konstruowanie bądź uzupełnianie dialogów 

 

REALIZOWANE TREŚCI PROGRAMOWE 

GRAMATYKA: 

- czasowniki – stosowanie czasu teraźniejszego oraz podstawowych czasów przyszłych i 

przeszłych w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej 

- rzeczowniki – policzalne i niepoliczalne, rodzaj i liczba rzeczowników 

- przymiotniki – rodzaj i liczba przymiotników, stopniowanie 

- przysłówki – określanie ilości, czasu, sposobu, itp., stopniowanie w podstawowym zakresie 

- zaimki – stosowanie podstawowych form zaimków osobowych, dzierżawczych, 

wskazujących, zaimki pytające 

- przyimki – określanie relacji czasowych i przestrzennych 

- przedimki i rodzajniki– określone, nieokreślone oraz cząstkowe 

- liczebniki- główne i porządkowe 

- tryb rozkazujący – wyrażanie życzenia, konieczności 

- tryb przypuszczający – formy grzecznościowe 

 

SŁOWNICTWO 

- rodzina, najbliższe otoczenie 



- szkoła 

- zainteresowania, czas wolny 

- przyroda, środowisko naturalne, pogoda 

- zakupy i sklepy 

- wygląd, cechy osobowości 

- kino, telewizja, książki, 

- miesiące i pory roku określanie godziny 

- miasto, plan miasta, zabytki, kawiarnia restauracja 

- podróże, środki komunikacji 

- codzienne czynności 

- sport 

- ubrania, wzory i kolory 

- dom – pomieszczenia, urządzenia domowe, meble, 

- jedzenie i napoje 

- zawody, praca dorosłych, plany na przyszłość 

FUNKCJE JĘZYKOWE 

- mówienie o sobie i rodzinie, przedstawianie się, nawiązywanie znajomości 

- mówienie o codziennych czynnościach 

- przedstawianie swoich zainteresowań, rozmowa o spędzaniu wolnego czasu 

- wyrażanie prośby 

- ofiarowanie jedzenia i picia – akceptowanie i odmawianie 

- mówienie o szkole 

- opisywanie osób, przedmiotów i zjawisk 

- podawanie daty, określanie pory dnia, pogody 

- relacjonowanie wydarzeń z przeszłości – np. opowiadanie o wakacjach 

- wyrażanie opinii, upodobań, preferencji 

- mówienie o swoich planach 



- pytanie o cenę i ilość 

- robinie zakupów, rozmowa o modzie 

- informowanie o wydarzeniach, w których bierzemy udział – np. rozmowa o podróży 

- zdobywanie niezbędnych informacji w różnych sytuacjach życiowych 

 

OCENIANIE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- stosuje szeroki zakres słownictwa ( wykraczający poza poziom), używa idiomów 

- przejawia szczególną łatwość w komunikowaniu się oraz w podejmowaniu kontaktu z 

rozmówcą, nawiązuje kontakt ze swobodą 

- osiąga pełną poprawność fonetyczną i intonacyjną 

- rozumie informacje zawarte w rozmowach i różnorodnych tekstach ( w tym także rozumie 

polecenia nauczycieli) 

- rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- potrafi poprawnie zredagować wypowiedź pisemną stosując poprawne słownictwo: pisze 

poprawnie pod względem ortograficznym oraz potrafi wzbogacić wypowiedź pisemną we 

własny komentarz 

- podejmuje dodatkowe zadania- np. realizacja projektów, udział w konkursach językowych 

- opanował w całości treści podstawy programowej kształcenia ogólnego danych zajęć 

edukacyjnych zawarte w wymaganiach oceny bardzo dobrej. Opanował też treści, które 

wykraczają poza podstawę programową, jeśli program nauczania takie treści zawiera lub są 

one wynikiem indywidualnych zainteresowań Ucznia 

- brał udział w konkursach, które potwierdzają doskonałą znajomość całości podstawy 

programowej kształcenia ogólnego danych zajęć edukacyjnych – Uczeń został laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem 

lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowe 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- stosuje szeroki zakres słownictwa, odpowiedni do zadania oraz używa niektórych 

elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym bądź abstrakcyjnym 

- poprawnie operuje prostymi strukturami, buduje spójne zdania 



- komunikuje się bez zahamowań – potrafi przekazać wiadomość, wypowiedź jest spójna 

oraz umie w naturalny sposób zabrać głos w rozmowie 

- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz wyodrębnia kluczowe 

informacje w nich zawarte ( w tym rozumie polecenia nauczyciela) 

- potrafi napisać tekst zawierający pełne zdania stosując proste struktury, używa przeważnie 

prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- używa dość szerokiego zakresu słownictwa (odpowiedniego do zadania) 

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne, poprawnie operuje prostymi 

strukturami 

- zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstów i rozmów oraz potrafi wyróżnić potrzebne 

informacje 

- przeważnie z powodzeniem przekazuje wiadomość – potrafi mówić spójnie z lekkim 

wahaniem 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem oraz dysponuje odpowiednim zakresem 

słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

- potrafi napisać zadanie stosując pełne zdania, pełne struktury i słownictwo 

- przeważnie zachowuje prawidłową pisownię i interpunkcję 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego dla zdania 

- potrafi budować zdania niekiedy spójne operując niektórymi prostymi strukturami 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji, w różnorodnych tekstach i rozmowach 

oraz ogólny sens wypowiedzi 

- czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- niekiedy posługuję się poprawnym językiem, ale w wypowiedzi popełnia sporo 

zauważalnych błędów – dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli 

i idei 

- czasami w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie 



- próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo ale tekst 

nie zawsze jest spójny 

- nie zawsze przestrzega zasad prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa 

- potrafi budować zdania ale przeważnie niespójne, dysponuje niewielkim zakresem 

słownictwa, ma trudności z nawiązaniem kontaktu językowego 

- czasem rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz niekiedy potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach ( potrzebuje pomocy 

nauczyciela) 

- przekazuje wiadomość z trudnością, mówi z wahaniem, wypowiedzi często zauważa się 

brak spójności. Popełnia wiele zauważalnych błędów 

- ma trudności z napisaniem zdania wymagającego prostych struktur i nieskomplikowanego 

słownictwa 

- rzadko stosuje prawidłową pisownię i interpunkcję 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie potrafi operować prostymi strukturami, ma trudności z podstawowym słownictwem 

- nie potrafi budować zdań, nie nawiązuje kontaktu 

- nie potrafi zrozumieć nawet ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów oraz kluczowych 

informacji zawartych w tekście 

- nie umie przekazać wiadomości 

- ma trudności z wyrażeniem myśli, unika zabierania głosu w rozmowie 

-pisząc buduje niespójne zdania, brak prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

OCENIANIE – SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI 

– mniej niż 29% - niedostateczny 

– nie mniej niż 30% i nie więcej niż 33% - -dopuszczający 

– nie mniej niż 34% i nie więcej niż 46% - dopuszczający 



– nie mniej niż 47% i nie więcej niż 50% - +dopuszczający 

– nie mniej niż 51% i nie więcej niż 55% - -dostateczny 

– nie mniej niż 56% i nie więcej niż 70% - dostateczny 

– nie mniej niż 71% i nie więcej niż 75% - +dostateczny 

– nie mniej niż 76% i nie więcej niż 79% - -dobry 

– nie mniej niż 80% i nie więcej niż 87% - dobry 

– nie mniej niż88% i nie więcej niż 91% - +dobry 

– nie mniej niż 92% i nie więcej niż 94% - -bardzo dobry 

– 95% - bardzo dobry 

– nie mniej niż 96% i nie więcej niż 99% - +bardzo dobry 

– 100% - celujący 


