
Przedmiotowy System Oceniania Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie 

 

JĘZYK FRANCUSKI 

 

1. Na lekcjach języka francuskiego obowiązują zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu 
Szkół nr 1 w Pszczynie. 

2. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są w następujących formach: 

a) formy ustne (dialog, prezentacja, wypowiedzi w klasie) 

b) formy pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe) 

3. Pisemne prace uczniów ocenia się wg następujących kryteriów: 

 ocena dopuszczająca 40 –54% możliwych do uzyskania pkt  

 ocena dostateczna 55-69% możliwych do uzyskania pkt  

 ocena dobra 70-84% możliwych do uzyskania pkt  

 ocena bardzo dobra 85-100% możliwych do uzyskania pkt  

4. Bieżąca kontrola wiadomości (kartkówka, odpowiedź ustna) obejmuje wiedzę i umiejętności z trzech 
ostatnich tematów lekcji.  

5. Przygotowanie do zajęć z języka francuskiego obejmuje: zeszyt lekcyjny, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 

6. Uczeń ma prawo, bez uzasadnienia, raz w semestrze (dwa razy w klasach  z wymiarem min.3h 
tygodniowo) zgłosić jedno nieprzygotowane do zajęć lekcyjnych (w tym brak zadania domowego, 
podręcznika czy zeszytu ćwiczeń) za wyjątkiem prac pisemnych zapowiedzianych. Nieprzygotowanie 
odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.  
 
7. W sytuacji długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo 
usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych, a w ciągu tygodnia ma obowiązek uzupełnić 
braki. W razie dłuższej, udokumentowanej nieobecności uczeń powinien uzupełnić braki w sposób 
uzgodniony indywidualnie z nauczycielem. 
 
8. Częste nieobecności na zapowiedzianych pracach pisemnych mogą wpływać na obniżenie 
śródrocznej i rocznej oceny z zajęć. 

 
9.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel 
przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe nie są równoważne. Roczna, śródroczna 
ocena klasyfikacyjna nie jest liczona jak średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  
 

10. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień wcześniej. Pozostałe formy sprawdzania wiedzy 
bieżącej (kartkówki) i umiejętności językowych (słuchanie,czytanie, pisanie – np. listu, 
opowiadania,dyktanda) nie muszą być przez nauczyciele zapowiadane wcześniej. 
 
11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z całogodzinnego sprawdzianu do 
10 dni roboczych od jej otrzymania, na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu., Ocenę z 
poprawy pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika,  również ocenę niedostateczną. 
Przyjmuje się następującą formę zapisu w dzienniku lekcyjnym:  
 
np. 1/3, gdzie 1 – to ocena poprawiana, 3- ocena, na którą poprawiono. Dla celów wystawiania oceny 
śródrocznej lub rocznej bierze się średnią z uzyskanych ocen. 
 
Poprawa ocen odbywa się poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia. 
 
12. Ponadto uczeń ma prawo poprawić jedną ocenę na semestr z kartkówki lub testu. 
 
13. Nie przewiduje się poprawy oceny poprawionej. 
 
14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 
możliwości poprawy. 
 


