OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Podstawą do uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie przez ucznia w postaci pisemnej lub
ustnej 30% wymagań Podstawy Programowej zawartych w danym roku szkolnym.
Ewaluacja odbywa się według indywidualnych możliwości i zdolności ucznia, zgodnie z
opinią wydaną przez PPP.
Ewaluacja ucznia odbywa się na podstawie uzyskanych przez niego ocen cząstkowych,
badających wszystkie kompetencje językowe i obserwacji nauczyciela.
Uczeń może uzyskać ocenę za : wypowiedź ustną lub pisemną, obejmującą materiał z trzech
poprzednich lekcji, za zadanie domowe, sprawdzian, obejmujący większy zakres materiału tj.
wiadomości z przerobionego modułu (5-6 lekcji). Największą liczbę ocen uczeń otrzymuje
zwykle za pracę na lekcji tj. za aktywny udział w zajęciach, wykonywane ćwiczenia z
nowego materiału, pracę z materiałami źródłowymi, pomocami dydaktycznymi.
Ważnym elementem ewaluacji uczniów ma praca w grupach, podczas wykonywania ćwiczeń
na zajęciach, projektów językowych lub interdyscyplinarnych.
Uczeń oceniany jest ponadto za : obowiązkowość, sumienność, wkład pracy i wysiłek, by
osiągnąć dobre wyniki.
Zgodnie z regulaminem WSO, uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć jeden raz w
semestrze, gdy ma 1-3 godziny języka francuskiego w tygodniu i dwa razy w semestrze, gdy
ma więcej niż 3 godziny tygodniowo. Być nieprzygotowanym do lekcji znaczy : nie posiadać
wiadomości z trzech poprzednich lekcji. Po wyczerpaniu limitu np każdy następny brak
wiadomości oznacza ocenę niedostateczną
Uczeń ma prawo nie odrobić zadania domowego 1 raz w semestrze, w przypadku 1-3 godzin
tygodniowo, 2 razy w semestrze, w przypadku więcej niż 3 godziny tygodniowo. Każdy
następny brak zadania zapisywany jest w dzienniku w postaci bz. Ilość takich zapisów w
dzienniku wpływa na określenie stosunku ucznia do obowiązków szkolnych a tym samym na
ocenę końcową.
Zgodnie z regulaminem WSO, uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej raz w
semestrze, gdy ma 1-3 godzin języka francuskiego tygodniowo, i dwóch ocen
niedostatecznych, gdy ma więcej, jak 3 godziny tygodniowo ( 1odpowiedź ustna i 1
odpowiedź pisemna z większej partii materiału). Oceny poprawiane są w odstępie czasu
jednego tygodnia i w tej samej formie, co niedostateczne. Z powodu braku czasu na lekcjach,
poprawa ocen odbywa się po zajęciach, w dokładnym terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
Zgodnie z regulaminem WSO, po trzydniowej nieobecności, uczeń ma prawo być
nieprzygotowanym do zajęć pierwszego dnia po powrocie do szkoły, w przypadku
tygodniowej nieobecności, uczeń ma trzy dni na nadrobienie zaległości.
Uczeń oceniany jest na miarę swoich możliwości, zdolności, ma prawo do samooceny, pytań,
wątpliwości, próśb o dodatkowe wytłumaczenie niezrozumiałego materiału podczas lekcji lub
w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Uczeń ma możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub końcoworocznej, bardzo
sumienną pracę podczas semestru (wykonywanie dodatkowych zadań dla chętnych
uczniów), za aktywny udział w konkursach, projektach, kole języka francuskiego,
przedstawieniach oraz innych formach pracy pozalekcyjnej.
Ponadto, uczeń ma prawo otrzymania oceny celującej za sukcesy w konkursach
międzyszkolnych tj. za tytuł finalisty i laureata Małopolskiego Konkursu z Języka
Francuskiego, uzyskania dyplomu Delf A2.

