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I KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

 

W ocenianiu semestralnym i rocznym stosuje się następującą skalę ocen: 

 ocena celująca (6)1, 

 ocena bardzo dobra (5), 

 ocena dobra (4),  

 ocena dostateczna (3),  

 ocena dopuszczająca (2), 

 ocena niedostateczna (1)2. 

Ocenia się cztery podstawowe kompetencje językowe uczniów:  

 rozumienie ze słuchu, 

 mówienie, 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 pisanie. 

Przy ocenianiu semestralnym i rocznym3 poszczególnych sprawności językowych 

przyjmuje się następujące kryteria: 

 

                                                
1 Uczeń pretendujący do oceny celującej, bardzo dobrej i dobrej powinien wykazywać się dużą aktywnością 

podczas lekcji, dobrowolnie podejmować się wykonywania dodatkowych zadań, systematycznie uzupełniać 

ćwiczenia i wykonywać prace domowe. Ocenę celującą uczeń może otrzymać za wykonanie nadobowiązkowych 

zadań 
2 Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej. 
3 Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ich 

wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z kartkówek i odpowiedzi 

ustnych. 



 

 

SŁUCHANIE 

 

MÓWIENIE 

 

CZYTANIE 

 

PISANIE 

O
C

E
N

A
 

 C
E

L
U

J
Ą

C
A

 

Uczeń bez trudu rozumie 

prezentowane 
wypowiedzi, nawet jeśli 

występują w nich nowe 

struktury gramatyczne lub 

nieznane słownictwo, radzi 

sobie z ich zrozumieniem z 

kontekstu, potrafi z 

łatwością rozróżniać 

dźwięki, większość 

sprawdzianów zalicza na 6 

(czasem na 5). 

Uczeń wypowiada się 

swobodnie, także bez 
przygotowania; jego 

wypowiedź jest spójna i 

logiczna; zasób słownictwa 

bardzo bogaty, sporadycznie 

popełnia błędy, które potrafi 

sam skorygować, większość 

sprawdzianów zalicza na 6 

(czasem na 5). 

 

Uczeń bez trudu rozumie 

przedstawiane mu teksty 
informacyjne oraz 

użytkowe, także te, w 

których występują nowe 

struktury gramatyczne lub 

słownictwo, czyta płynnie i 

bezbłędnie nowe teksty, 

potrafi wydobyć potrzebne 

informacje i przekształcić 

je w formę pisemną. 

Uczeń potrafi napisać dłuższą 

wypowiedź, która jest spójna i 
logiczna, a użyte w niej 

słownictwo i struktury 

gramatyczne wybiegają poza 

program, większość 

sprawdzianów zalicza na 6 

(czasem na 5). 
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Uczeń bez trudu rozumie 

ogólnie wypowiedź 
formułowaną przez różne 

osoby w normalnym 

tempie, zawierającą oprócz 

znanej leksyki i struktur 

gramatycznych również 

niezrozumiałe elementy, 

których znaczenia można 

domyślić się z kontekstu; 

potrafi rozpoznać uczucia i 

reakcje mówiącego; w 

pełni rozumie instrukcje 

nauczyciela formułowane 
w języku francuskim i 

prawidłowo na nie reaguje, 

rozumie ogólny sens tekstu 

i sytuacji 

komunikacyjnych, potrafi 

zrozumieć szczegółowe 

informacje i wyodrębnić w 

tekście słowa kluczowe. 

Uczeń wypowiada się 

swobodnie i płynnie na 
zadany temat; wypowiedź 

jest spójna i logiczna, 

posiada bogaty zasób 

słownictwa, popełnia drobne 

błędy, które nie zakłócają 

komunikacji, większość 

testów zalicza na 5 (czasem 

na 4). 

 

Uczeń bez trudu rozumie 

proste teksty użytkowe i 
informacyjne, sprawnie 

znajduje potrzebne 

informacje szczegółowe w 

tekstach użytkowych i 

informacyjnych; 

swobodnie rozumie ogólny 

sens czytanych tekstów.  

Uczeń potrafi napisać dłuższy 

spójny logiczny tekst na temat 
zawarty w programie, używa 

bogatego słownictwa i 

struktur językowych, zawsze 

potrafi z powodzeniem 

przekazać wiadomość; 

popełnia niewiele błędów; 

można go zrozumieć bez 

trudności, większość testów 

zalicza na 5 (czasem na 4). 
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Uczeń rozumie ogólny sens 

większości prostych 

sytuacji komunikacyjnych, 

w tym intencję rozmówcy; 
wyszukuje większość 

informacji szczegółowych 

w wypowiedziach i 

dialogach; rozumie 

większość prostych 

instrukcji nauczyciela 

formułowanych w języku 

francuskim i prawidłowo 

na nie reaguje. 

Uczeń potrafi samodzielnie 

formułować krótkie 

wypowiedzi na określony 

temat, posiada dość bogaty 
zasób słownictwa, potrafi 

poprawnie operować 

większością prostych 

struktur; mówi spójnie z 

lekkim wahaniem; w swojej 

wypowiedzi popełnia dużo 

drobnych błędów, które 

jednak nie zakłócają 

komunikacji. 

Uczeń rozumie ogólnie 

większość prostych 

tekstów użytkowych i 

informacyjnych, znajduje 
większość potrzebnych 

informacji szczegółowych 

w tekstach użytkowych i 

informacyjnych.. 

Uczeń potrafi napisać krótki 

tekst, ma wystarczający zasób 

słownictwa odpowiedni do 

tematu zadanej wypowiedzi 
pisemnej; buduje proste 

zdania, popełnia dość dużo 

drobnych błędów, które nie 

zakłócają jednak sensu 

wypowiedzi, zalicza testy na 

4. 

,  
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Uczeń rozumie ogólnie 

dużą część wypowiedzi; 

rozumie ogólny sens dużej 

części prostych sytuacji 

komunikacyjnych, 

wyszukuje dużą część 

informacji szczegółowych 

w wypowiedziach i 

dialogach; zazwyczaj 

potrafi zrozumieć 
polecenia nauczyciela. 

 

Uczeń ogranicza się do 

pojedynczych zdań, czasem 

potrafi z powodzeniem 

przekazać wiadomość, 

wypowiedzi są krótkie, nie 

zawsze tworzą logiczną 

całość lub są dłuższe, lecz 

zawierają liczne błędy, które 

czasami zakłócają 

komunikację, posiada 
podstawowy zasób 

słownictwa, zalicza testy na 

3. 

Uczeń rozumie ogólnie 

dużą część prostych 

tekstów użytkowych i 

informacyjnych, znajduje 

dużą część potrzebnych 

informacji szczegółowych 

w tekstach użytkowych i 

informacyjnych; rozumie 

ogólny sens dużej części 

czytanych tekstów 

Uczeń potrafi napisać krótką 

wypowiedź na określony 

temat, ale wypowiedź jest zbyt 

krótka i nie wyczerpuje 

zagadnienia, albo dłuższa, ale 

z licznymi błędami, które 

utrudniają zrozumienie sensu, 

uczeń dysponuje 

ograniczonym zakresem 

słownictwa, zalicza testy na 3. 
 

. 
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Uczeń potrafi zrozumieć 

ogólny sens krótkich 

tekstów zawierających 

poznany materiał, 

zazwyczaj potrafi 

zrozumieć podstawowe 

polecenia nauczyciela; w 

przypadku poleceń rzadziej 

stosowanych i bardziej 
złożonych miewa trudności 

z ich zrozumieniem; potrafi 

wydobyć pojedyncze 

kluczowe informacje, 

potrafi rozróżniać niektóre 

dźwięki. 

Uczeń nie potrafi zupełnie 

wypowiadać się 

spontanicznie, ma duży 

kłopot z przygotowaniem 

wypowiedzi na określony 

temat, robi to z pomocą 

nauczyciela; nie kończy 

zdań, popełnia dużo błędów, 

które często zakłócają 
komunikację, posługuje się 

ubogim słownictwem; 

zalicza testy na 2. 

 

Uczeń rozumie tylko 

niektóre proste teksty 

użytkowe i informacyjne; 

znajduje tylko niektóre 

potrzebne informacje 

szczegółowe w tekście 

użytkowym i 

informacyjnym; rozumie 

ogólny sens tylko 
niewielkiej części 

czytanych tekstów. 

Uczeń ma duży kłopot z 

napisaniem krótkiej 

wypowiedzi na określony 

temat; wypowiedź jest 

niespójna, buduje krótkie 

zdania, które zawierają dużo 

błędów, uniemożliwiając 

zrozumienie sensu czasem 

potrafi przekazać 
wiadomość, ale z 

trudnościami; potrafi 

poprawnie operować 

niedużą ilością 

najprostszych struktur. 
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 Uczeń nie rozumie 

podstawowych poleceń 

nauczyciela, nie rozumie 

dialogów i wypowiedzi 

sformułowanej nawet przy 

pomocy bardzo prostego 
języka, popartego gestem 

lub ilustracją; przychodzi 

na lekcję nieprzygotowany. 

 

Uczeń nie potrafi 

wypowiadać się na żaden 

określony temat ani też 

odpowiedzieć na pytania 

nauczyciela, nie podejmuje 

żadnych prób komunikacji, 
ma braki w znajomości  

podstawowego słownictwa. 

Uczeń znajduje znikomą 

ilość potrzebnych 

informacji szczegółowych 

w tekście użytkowym i 

informacyjnym; czyta 

pojedyncze słowa, nie 
rozumiejąc kontekstu, nie 

rozumie nawet prostych 

poleceń pisemnych. 

Uczeń nie odrabia prac 

domowych; nie potrafi 

napisać nawet kilku zdań na 

określony temat; jeśli 

podejmuje próbę ich 

napisania, to ilość błędów nie 
pozwala na zrozumienie sensu 

wypowiedzi, otrzymuje ze 

sprawdzianów ocenę 

niedostateczną i nie 

podejmuje prób poprawy, 

przychodzi na lekcje 

nieprzygotowany. 
 

II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ 

 

W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen: 

 ocena celująca (6)*, 

 ocena bardzo dobra (5)*, 

 ocena dobra (4)*,  

 ocena dostateczna (3),  

 ocena dopuszczająca (2), 

 ocena niedostateczna (1). 

Przy ocenach bieżących stosuje się znaki plus i minus. 

 



* Uczeń pretendujący do oceny celującej, bardzo dobrej i dobrej powinien wykazywać się dużą aktywnością 

podczas lekcji, dobrowolnie podejmować się wykonywania dodatkowych zadań, systematycznie uzupełniać 

ćwiczenia i wykonywać prace domowe. Ocenę celującą uczeń może otrzymać za wykonanie nadobowiązkowych 

zadań 

Przy wypowiedzi ustnej brana jest pod uwagę: treść, słownictwo, komunikacja, 

poprawność gramatyczna, płynność, wymowa, akcent, intonacja. Z kolei wypowiedź pisemna 

oceniana jest za treść, słownictwo, formę i objętość, poprawność gramatyczną, spójność i 

logikę, pisownię i interpunkcję. Z podanych zestawień nauczyciel wybiera jedynie te kryteria, 

które odnoszą się do wybranej formy wypowiedzi. 

Ustala się następujące formy oceniania zdobytych przez uczniów kompetencji:  

 sprawdziany pisemne: kartkówki (zapowiedziane lub nie, trwające nie dłużej niż 

10 minut i obejmujące maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji), prace 

klasowe (zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

obejmujące moduł w podręczniku), poprzedzone lekcją powtórzeniową; 

 sprawdziany ustne: odpowiedź ustna (do trzech ostatnich lekcji), mini dialogi, 

monologi; 

 zadania domowe (wykonane w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub 

w innej formie); 

 aktywność na lekcji; 

 zadania dodatkowe (np. prezentacje). 

. Oceny z odpowiedzi ustnych (udzielenie odpowiedzi na 5 pytań w różnej formie) 

przeliczane są wg następujących kryteriów:  

Liczba poprawnych odpowiedzi: Ocena: 

5 bardzo dobra 

4 dobra 

3 dostateczna 

2 dopuszczająca 

0-1 niedostateczna 

 

Zadania o średnim i niewielkim stopniu trudności oraz inne formy oceniane są według 

następującej skali procentowej: 

0% - 39% - ocena niedostateczna 

40% - 59% - ocena dopuszczająca 

60% - 79% - ocena dostateczna 

80% - 89% - ocena dobra 

90% - 100% - ocena bardzo dobra 



III KRYTERIA OCENY PRAC KLASOWYCH 

 

 Prace klasowe oceniane będą według następujących kryteriów procentowo-

punktowych: 

% OCENA 

98% - 100% celująca 

                            90% - 97% bardzo dobra 

75% - 89% dobra 

50% - 74% dostateczna 

31% - 49%  dopuszczająca 

0% - 30% niedostateczna 

 Prace klasowe przeprowadzane są po opracowaniu działu językowego. Zapowiadane są 

z tygodniowym wyprzedzeniem i odbywają się w dniach, w których nie ma podobnych 

prac z innych zajęć. 

 Oceny niedostateczne i dopuszczające z prac klasowych mogą być poprawiane jeden 

raz, w terminie ustalonym z nauczycielem. Oceny z niezapowiedzianych form 

sprawdzianu nie ulegają poprawie. Uczniowie nieobecni w czasie pisania pracy 

klasowej mają obowiązek napisania jej po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

 Oceniane prace klasowe, testy i sprawdziany są udostępniane uczniom do wglądu, a 

następnie przechowywane przez nauczyciela do 30 dnia sierpnia każdego roku 

szkolnego. 

 Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane uczniowi w czasie zajęć 

edukacyjnych, a jego rodzicom podczas zebrań informacyjnych lub konsultacji. 

Nauczyciel wskazuje prace, które mogą być zatrzymane przez uczniów. Pozostałe prace 

uczeń przekazuje nauczycielowi najpóźniej do końca trwającej lekcji.  

 

IV KRYTERIA OCENY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW 

 

 Aktywność na lekcji odnotowywana jest w postaci plusów. Za 5 plusów uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  Brak pracy na lekcji odnotowywane jest w postaci 

minusów. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Nieprzygotowanie do zajęć odnotowywane jest w postaci minusów. Uczeń ma prawo 

dwa razy w ciągu roku zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (np. brak przyborów do nauki, 

brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do ewentualnej niezapowiedzianej formy 

sprawdzianu). Nieprzygotowanie zgłasza się na początku zajęć, w chwili sprawdzania 

obecności.  



 Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie, o czym była mowa, 

otrzymuje minus (4 minus składa się na ocenę niedostateczną). 

 

V KRYTERIA OCENY UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

 

Jeśli chodzi o ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to w 

sposób zindywidualizowany oceniani być mogą uczniowie, którym trudniej jest osiągnąć 

określone programem cele. Ze względu na stwierdzone u nich dysfunkcje (dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia czy zaburzenia słuchu), podlegają oni obniżonym wymogom w zakresie 

określonym przez psychologa, pedagoga lub terapeutę. 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

SŁUCHANIE MÓWIENIE CZYTANIE PISANIE 

Uczeń potrafi z pomocą 

nauczyciela rozpoznać 

rodzaj informacji, umie 

rozpoznawać, z pomocą 

nauczyciela, niektóre 

główne myśli w krótkim 

tekście lub rozmowie 

dotyczącej codziennych 

tematów; potrafi 

rozpoznać i wskazać 

przygotowaną już w 

formie pisemnej 

ograniczoną ilość 

usłyszanych informacji. 

Uczeń umie po kilku 

próbach wymówić 

pojedyncze dźwięki; jest 

zrozumiały, choć 

popełnia wiele błędów; 

umie przekazać prostą 

wiadomość, popełniając 

błędy; dysponuje 

pewnym ograniczonym 

zakresem funkcji 

językowych dla 

wyrażenia np. uczuć. 

Uczeń potrafi rozróżnić 

krótkie autentyczne teksty; 

umie wybrać podstawowe 

informacje z dłuższego 

tekstu lub tekstów; umie 

odszukać w dwujęzycznym 

słowniku znaczenia 

nieznanego sobie słowa. 

Uczeń dyslektyczny ma 

możliwość kilkukrotnego 

przeczytania tekstu. 

Umiejętność czytania nie 

jest oceniana poprzez 

odpytywanie na forum 

klasy. 

 

Uczeń potrafi przy 

pomocy nauczyciela 

napisać krótki list 

osobisty, potrafi 

wyrazić pisemnie swoje 

uczucia, umie napisać, 

choć popełniając błędy, 

proste zdania opisujące 

ludzi, miejsca i 

zdarzenia. Nie podlega 

ocenie estetyka zapisu w 

zeszycie, o ile pozostaje 

czytelna. 

- Nauczyciel aktywizuje ucznia i mobilizuje go do zwiększonego wysiłku, pomaga mu, ale go nie 

wyręcza.  

- W przypadku kartkówek i sprawdzianów uczeń oceniany jest tak, jak inni, ale uczeń może mieć więcej 

czasu na napisanie sprawdzianu pisemnego lub kartkówki.  

- Przy zadawaniu pytania podczas odpowiedzi ustnej możliwe jest dłuższe oczekiwanie na odpowiedź 

lub uczeń może poprosić o powtórzenie pytania. 

- Na prośbę ucznia materiał, który obejmuje kartkówkę może zaliczyć wypowiedzią ustną. Istnieje 

również możliwość poprawy sprawdzianu lub kartkówki w formie ustnej, niezależnie od uzyskanej 

oceny pierwotnej. 

- Niektóre prace domowe lub wypracowania uczeń może pisać na komputerze.  

- Praca pisemna jest oceniana pozytywnie, jeśli treść, kompozycja i struktura logiczna są poprawne, 

uwzględniana jest także ilość włożonego wysiłku.  

- Oceniana jest systematyczność w odrabianiu pracy domowej, motywacja ucznia, aktywność na 

lekcjach, stosunek do przedmiotu.  

 

Opracowała: Ewa Dulińska 


