PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO- Joanna Zając
1. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia zasady Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania oraz wymagania nauczycieli.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
- pisanie
- czytanie
- mówienie
- słuchanie
- gramatyka
-leksyka
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
1) prace klasowe ( ocena wagi 3 lub 4)- obejmują większą partię materiału i są
zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Termin oddawania prac
reguluje WSO. Zasady pisania prac w przypadku nieobecności ucznia w pierwszym
terminie oraz poprawiania prac reguluje WSO oraz pkt 4.
2) kartkówki i sprawdziany (ocena wagi 1 lub 2) zawierające:
- testy gramatyczno- leksykalne
- tłumaczenia ( leksyka, zdania, zwroty komunikacyjne)
- rozumienie tekstu czytanego
- rozumienie tekstu słuchanego
3) prace pisemne na poziomie podstawowym: list prywatny/ email, wpis na forum,
wiadomość na blogu
4) wypracowania na poziomie rozszerzonym ( rozprawka, artykuł, list formalny)
5) wypowiedź ustna
6) praca w grupach
7) prezentacje multimedialne
Uczeń może zostać oceniony również za aktywność i poziom zaangażowania na lekcji

oraz udział w konkursach językowych
4. Ustala się tylko jeden drugi termin pracy klasowej - zarówno dla wszystkich osób
deklarujących poprawę pracy klasowej jak i dla nieobecnych w pierwszym terminie. Dla
nieobecnych na pracy klasowej w drugim terminie nie wyznacza się dodatkowych terminów.
Do dziennika wpisuje się wynik, który stanowi 80% oceny uzyskanej w drugim terminie. Jest
to ocena ostateczna. O możliwości poprawy kartkówek lub sprawdzianów wagi 1 /2
decyduje nauczyciel.
5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (tzw. kropkę) do lekcji. Przywilej ten nie dotyczy
zapowiedzianych powtórek materiału, prac klasowych i sprawdzianów. Ustala się
następujące zasady odnośnie liczby nieprzygotowań w semestrze: 1h/tyg. – 1 kropka, 2h i
więcej/tyg. – 2 kropki, 5h i więcej – 3 kropki. Niewykorzystane nieprzygotowania nie
przechodzą na nowy semestr.
6. Przy wystawianiu oceny końcowo rocznej nauczyciel ma prawo dodać uczniowi do
uzyskanej oceny do 10 punktów. Punkty mogą być przyznane w następujących sytuacjach:
- pisanie wszystkich prac w pierwszym terminie ( do 2 punktów)
- aktywność, zaangażowanie na lekcjach ( do 4 punktów)
- wyjątkowy postęp poczyniony w czasie roku szkolnego ( do 3 punktów)
- niewykorzystane nieprzygotowania przy frekwencji ponad 90% (do 2 punktów)
7. Zasady poprawiania oceny semestralnej.
Uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał określony przez nauczyciela w uzgodnionym z nim terminie.

