PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK FRANCUSKI
1
2
3

nauczany przedmiot
etap edukacyjny
formy i sposoby oceniania,
ich planowana ilość,
zakres materiału

4

dodatkowe zadania
podlegające ocenie

5

terminy wcześniejszego
powiadomienia uczniów o
kontroli i ocenie

6

tryb oddawania prac
pisemnych

7

kryteria oceniania

8

tryb poprawiania ocen
cząstkowych lub ich uzyskania w

Język francuski
etap III - liceum
Sprawdziany - obejmują materiał
przynajmniej z jednego działu,
zagadnienia są wcześniej określone
Testy - obejmują określony, ustalony
wcześniej zakres materiału
Kartkówki - obejmują dwa ostatnie
tematy lub zadany materiał
Odpowiedź ustna – obejmuje dwa
ostatnie tematy lub krótkie
wypowiedzi na zadany temat
Czytanie, mówienie, słuchanie sprawdzane systematycznie, na
bieżąco wg przerabianego materiału
Zeszyt – wyrywkowa kontrola
Zadanie domowe – sprawdzane
systematycznie
Aktywność - oceniana przez plusy, 5
plusów sumuje się na ocenę celującą,
wagi 3
Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych
– 2 razy w semestrze
Osiągnięcia w konkursach i
olimpiadach, zajęcie 1-3 miejsca –
ocena celująca, cząstkowa.
Opracowanie i wykonanie pomocy
naukowych.
Sprawdzian, test – 1 tydzień,
omówiony zakres materiału
Kartkówka - zapowiedziana, lub bez
zapowiedzi
Odpowiedź ustna – bez zapowiedzi,
lub w wyznaczonym terminie
Czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie
– na bieżąco, bez zapowiedzi
Zadanie domowe – bez zapowiedzi
Kartkówki oddawane są uczniom nie
później niż w przeciągu tygodnia,
Sprawdziany w ciągu dwóch tygodni
0-35,0% niedostateczny
35,1 – 49,9% dopuszczający
50,0 – 64,0% dostateczny
64,1 – 82,0% dobry
82,1 – 94,0% bardzo dobry
94,1 – 100% celujący
Sprawdzian, test - konieczność
poprawienia oceny niedostatecznej w

przypadku nieobecności ucznia

9

możliwość skorzystania z
dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w
przypadku trudności w nauce, nadrobienia braków
i
zaległości przez ucznia
10 sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej,
wpływ poszczególnych ocen cząstkowych na
oceny końcowe

ciągu dwóch tygodni od daty powrotu
do szkoły w ustalonym z nauczycielem
terminie, uczeń może poprawić każdą
ocenę z wyjątkiem oceny bardzo
dobrej, w ciągu dwóch tygodni od
podania informacji o ocenie (liczy się
średnia)
Kartkówka - uczeń może poprawić
każdą ocenę, poza oceną bardzo
dobrą, liczy się średnia
Zadanie domowe - obowiązek
okazania zaległych prac
Uczniowie mają prawo do konsultacji,
po wcześniej umówionym terminie

Oceny śródroczne i roczne ustalane są
na zasadach średniej ważonej, gdzie
poszczególne osiągnięcia uczniów
wyrażone za pomocą ocen
cząstkowych mają następującą wagę:
Wskaźniki osiągnięć
uczniów

Waga

sprawdzian
kartkówka,
odpowiedź,
aktywność,
próbny egzamin,
czytanie
zadanie domowe

5 punktów
3 punkty

2 punkty
1 punkt

Ocena śródroczna i roczna obliczana
jest wg wzoru:
Suma wszystkich uzyskanych ocen w
kategorii razy WAGA wskaźnika
podzielone przez ilość uzyskanych ocen
razy WAGA.
Średnia ważona
1,00 –1,75
1,76 – 2,60
2,61 - 3,60
3,61 – 4,60
4,61 – 5,25
Od 5,26

11 tryb i kryteria uzyskania

ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Ocena roczna jest średnią ważoną z
ocen cząstkowych z całego roku.
Zgodnie z WSO

wyższej niż proponowana
oceny rocznej
12 inne

Uczeń ma prawo zgłosić dwa
nieprzygotowania do lekcji w
semestrze
(są one zaznaczane w dzienniku)
Uczeń posiadający opinię z poradni jest
oceniany wg jej zaleceń, w tym celu na
każdej swojej pracy przy nazwisku
wpisuje literę D.
Nieuczciwa praca jest traktowana jako
oszustwo. Uczeń otrzymuje za nią
ocenę niedostateczną i ujemne punkty
z zachowania.

