
Język francuski
Przedmiotowy system oceniania. Wymagania edukacyjne

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
4. Program nauczania języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych w
zakresie podstawowym i kontynuacyjnym, według nowych wytycznych
podstawy programowej. Magdalena Darmoń.
Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego dla liceum
i technikum. Maria Szozda.
II. Cele nauczania
Cele ogólne i edukacyjne
Celem nadrzędnym nauczania jest wszechstronny rozwój ucznia. Cele ogólne
nauczania j. francuskiego zakładają wspomaganie rozwoju wszechstronnego i
harmonijnego uczniów, tak aby przy realizacji programu dla początkujących
-poziom IV.O:
osiągnęli poziom opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną
komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego oraz przygotowanie
ucznia do egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie
podstawowym.
A przy realizacji programu dla kontynuujących naukę po gimnazjum na
poziomie IV. 1 -osiągnęli umiejętności językowe zapewniające minimum
komunikacji językowej wj. francuskim z uwzględnieniem wiedzy o obyczajach
i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego;
-opanowali język francuski na poziomie zapewniającym w miarę sprawną
komunikację językową w odniesieniu do spraw życia codziennego.
Szczegółowe cele edukacyjne:
1 Rozwijanie i integracja sprawności językowych: słuchania, mówienia,
czytania, pisania
1. Poszerzanie wiedzy ogólnej
2. Przygotowanie do egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i poziom
rozszerzony)
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się
Nadrzędnym celem wychowawczym jest wykształcenie u uczniów
umiejętności interpersonalnych, dzięki którym będą tolerancyjni, otwarci i
wrażliwi na potrzeby innych oraz budowanie w uczniach poczucia własnej
wartości.



III. Wymagania edukacyjne oraz standardy egzaminacyjne są szczegółowo
opisane w wyżej wymienionym programie nauczania j. francuskiego oraz w
Informatorze Maturalnym.
Poziomy wymagań:
1.Podstawowe
2.Ponadpodstawowe
3.Wykraczające
Oto wymagania w zakresie sprawności językowyc.
h Program IV.O i IV. 1
Słuchanie:
1. Rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi osób
posługujących się językiem jako macierzystym,
2.Rozumienie sensu prostych, autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach
odbioru,
3.Wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych
wypowiedziach i dialogach,
4. Rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi zawierających
niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może się domyślić.
Mówienie:
1. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących dnia codziennego,
2. Formułowanie w miarę płynnych, krótkich i spójnych wypowiedzi na
określone tematy,
3. Posługiwanie się odpowiednimi środkami językowymi dla wyrażenia
intencji, uczuć, emocji w sytuacjach życia codziennego,
4. Poprawne językowo i logiczne wyrażanie myśli i opinii na określone
tematy,
5. Relacjonowanie wypowiedzi innych osób
6. Właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy oraz stosowanie
rutynowych zachowań językowych,
7. Inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy,
8. Prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
9. Opanowanie wymowy w stopniu zapewniającym zrozumiałość
wypowiedzi osób posługującym się tym językiem jako macierzystym
Czytanie:
1. Rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów i tekstów
autentycznych,
2. Rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
3. Rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu przy czytaniu pobieżnym,
4. Rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera elementy
niezrozumiałe,
5. Wyszukiwanie konkretnych informacji z częściowo niezrozumiałego
tekstu.
Pisanie:



1. Sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego prostego
komunikatu,
2. Napisanie prostego tekstu użytkowego,
3. Napisanie streszczenia prostego tekstu,
4. Stosowanie właściwego słownictwa, struktur leksykalno-gramatycznych i
zasad ortografii w prostych tekstach
Inne umiejętności - korzystanie ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz
innych źródeł informacji, w tym również elektronicznych.
IV. Sprawdzanie postępów uczniów

1. Sprawdzanie stopnia opanowania czterech sprawności językowych,
gramatyki i leksyki przeprowadza się za pomocą testów obiektywnych
składających się z zadań zamkniętych typu: wielokrotny wybór,
przyporządkowanie, prawda-fałsz, testów subiektywnych składających
się z zadań otwartych.

Nauczyciele stosują odpowiednie typy zadań / techniki do testowania
poszczególnych sprawności w zależności od poziomu grupy uczniów.

2. Częstotliwość i formy sprawdzania postępów uczniów ustala nauczyciel
uczący daną grupę uczniów zgodnie z obowiązującym WSO.

3. Kryteria oceny sprawności mówienia i pisania odpowiednio do
przyjętego programu nauczania i celów edukacyjnych podanych powyżej.

V. Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka francuskiego
celująca:
otrzymuje uczeń, którego wypowiedź ustna czy pisemna wyróżnia się pod
względem treści, formy, bogactwa językowego (leksyki i struktur
gramatycznych) oraz poprawności językowej. Ocenę celującą otrzymują
również laureaci konkursów i olimpiad językowych.
bardzo dobra:
A/ sprawność czytania
-płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów i
dialogów;
-globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego;
-wyszukiwanie żądanej informacji;
określenie kontekstu komunikacyjnego tekstu ( nadawca- odbiorca, forma
wypowiedzi) rozpoznawanie związków^ między poszczególnymi częściami
tekstu
B/ sprawność mówienia
obszerne prezentowanie problemu przedstawionego wr materiale stymulującym
oraz umiejętne wyrażanie własnej opinii na na jego temat
-płynne mówienie z zastosowaniem zasad prawidłowej wymowy i
zróżnicowanych struktur gramatycznych;
-formułowanie dłuższych  własnych wypowiedzi na tematy z życia
codziennego, wydarzeń kulturowych i innych zjawisk społeczno- politycznych,
z zastosowaniem bogatego słownictwa;



-inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy wykraczające
poza tematykę z życia codziennego;
-sprawne posługiwanie się bogatym słownictwem, umiejętność prowadzenia
dyskusji
C/ sprawność rozumienia ze słuchu
-określenie głównej myśli tekstu, poszczególnych fragmentów tekstu;
selekcjonowanie informacji
-rozumienie globalne i szczegółowe dialogów i wypowiedzi rodzimych
użytkowników języka;
-rozumienie sensu rozbudowanych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach
odbioru
-rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których
znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu;
D/ sprawność pisania
-bezbłędna umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych
adekwatnie do ich funkcji;
-stosowanie zasad ortografii i interpunkcji;
-formułowanie rozbudowanej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi pisemnej;
-pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii, przytaczanie i interpretowanie
zdarzeń;
-umiejętność opisywania osób,przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności
dobra:
A/
- poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów' i dialogów;
-globalne rozumienie tekstu;
-wyszukiwanie żądanej informacji.;
-umiejętność prezentowania problemu przedstawionego w materiale
stymulującym oraz wyrażanie opinii na jego temat
B/
-mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki;
-formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych
zjawisk społecznych;
-inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy z życia
codziennego
-poprawne stosowanie środków leksykalno- gramatycznych
-umiejętność prowadzenia dyskusji
-dysponowanie szeroką bazą leksykalną
C/

-globalne rozumienie dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka;
-rozumienie sensu prostych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach
odbioru;
-określenie głównej myśli tekstu; selekcjonowanie informacji



D/
-formułowanie pisemnej wypowiedzi poprawnej gramatycznie i
leksykalnie;
-pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii;

dostateczna:
A/

-poprawne odczytanie tekstu o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem
podstawowych informacji zawartych w tekście;/
-poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej 'wymowy
zapewniających zrozumienie wypowiedzi ( dopuszczalne błędy gramatyczne
niezakłócające rozumienia);
-właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy;
-formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego;
B/

- rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi
rodzimych użytkowników języka;

C/
rozumienie sensu prostych wypowiedzi w wyraźnych warunkach odbioru;

D/
• formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych zawierających drobne błędy
dopuszczająca:
-wiadomości i umiejętności w zakresie czytania, mówienia, rozumienia ze
słuchu i pisania na poziomie minimalnym, umożliwiającym zdobywanie dalszej
wiedzy.
-uczeń wykazuje niewielką samodzielność, jego wiedza jest odtwórcza,
podejmuje jednak skuteczne próby opanowania materiału
niedostateczna:
• uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności nawet na poziomie
minimalnym, popełnia rażące błędy językowe, a jego baza leksykalna
uniemożliwia porozumiewanie się w języku obcym. Uczeń podejmuje
niewystarczające starania w kierunku opanowania podstawowych sprawności
językowych.

Zasady oceniania
Ocena oparta jest na wyniku procentowym. Prace klasowe, sprawdziany i
kartkówki są oceniane punktowo, a punkty' są przeliczane następująco.
98%-100%  6
95% -97% 5+
91%-95% 5



85%-90% 5-
80%-84% 4+
75%- 79% 4
70%-74% 4- U

65% - 69% 3+
60%-64% 3
55%-59% 3-
50%-54% 2+
45% - 49% 2
40%-4% 2=
39%- 0% 1

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w I i II
semestrze.

1. Uczeń ma prawo poprawić oceny niekorzystne w czasie konsultacji
nauczyciela.

Ocena może być poprawiana tylko jeden raz. Nauczyciel wyciąga średnią z
ocen otrzymanych z danego sprawdzianu.
UWAGA!!! Brak zaliczenia pracy klasowej równy jest ocenie niedostatecznej
ponieważ uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu 2 tygodni
po danym terminie.

2. Przy ocenianiu uczniów ze stwierdzoną dysleksją nauczyciel ma
obowiązek wziąć pod uwagę zalecenia ujęte w opinii z poradni
pedagogiczno-psychologicznej.

V. Sposoby informowania rodziców7/ opiekunów prawnych o postępach
uczniów7

1.Nauczyciel zapisuje oceny w dzienniku klasowym.
2.Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach w nauce i przekazuje
wskazówki mogące pomóc uczniowi w trakcie spotkań z rodzicami lub
indywidualnych konsultacji
3. Nauczyciel informuje wychowawcę na bieżąco o aktualnych osiągnięciach
uczniów i ich frekwencji na zajęciach oraz zachowaniu na lekcjach j.
francuskiego, a wychowawca jest zobowiązany przekazać te informacje
rodzicom/ opiekunom prawnym ucznia.
VI. Ustalenia końcowe
1.Uczeń jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udziału

w lekcjach j. francuskiego, do prowadzenia zeszytu do j. francuskiego,
posiadania wymaganych podręczników w czasie lekcji.
2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków ucznia zapisanych

w Statucie IV LO.



2.Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji 2 razy w semestrze
przy wymiarze godzin 2h  i 4h tygodniowo i 3 razy przy 6h wymiarze godzin w
tygodniu.

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (inna praca pisemna) pisze sprawdzian
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (w czasie konsultacji) i jest to
jedyny termin dla uczniów , chcących poprawić sprawdzian oraz dla
osób, które były nieobecne w 1 terminie sprawdzianu.

4. W przypadku, gdy uczeń korzysta w czasie sprawdzianu z
niedozwolonych pomocy dydaktycznych otrzymuje z tego sprawdzianu
ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

5.Nauczyciel prowadzący ma prawo zawrzeć kontrakt z grupą swoich
uczniów określający jeszcze inne punkty, które nie zostały ujęte powyżej.

JĘZYK FRANCUSKI ANEKS
Przedmiotowy System Oceniania – realizowany podczas pracy zdalnej .
1. Sposoby monitorowania oraz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:
 - projekty indywidualne/grupowe 
 - nagrania wypowiedzi ustnych 
 -  różne formy wypowiedzi  pisemnych (wypracowania, odpowiedzi na pytania,
tłumaczenie zdań, ćwiczenia strukturalne)  
 - quizy / testy na platformie Google rozwiązywane na czas
 - odpowiedzi ustne na  MEET
 - aktywność i regularna obecność na zajęciach on-line
 - regularne i punktualne przesyłanie zadań domowych

2. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także
uzyskanych ocenach - e dziennik VULCAN, poczta szkolna (VULCAN, gmail),
Classroom.


