
 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Klasa 8 Szkoły Podstawowej 

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Strojny 

 
KRYTERIA OCENIANIA 

 Wszystkie oceny są jawne i umotywowane 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia 

 Kartkówki, sprawdziany, sesje i odpowiedzi ustne są obowiązkowe 

 Kartkówki mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji 

 Kartkówki i wypowiedzi ustne nie podlegają poprawie 

 Terminy sprawdzianów ustala się przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

 Uczniowie są wcześniej informowani jaki zakres materiału obejmować będzie sprawdzian i sesja 

 Prace są sprawdzane przez nauczyciela w terminie dwutygodniowym 

 W przypadku nieuczciwej postawy ucznia podczas pisania prac pisemnych (ściąganie, podpowiadanie, itp.) uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną i nie ma prawa do pisania poprawy 

 Uczeń ma możliwość poprawić ocenę ze sprawdzianu jeśli otrzymał ocenę niedostateczną w terminie do dwóch tygodni od uzyskania 

informacji o ocenie, termin wyznacza nauczyciel, jeżeli uczeń otrzymał inną ocenę nauczyciel podejmuje decyzję o jej poprawie 

 W dzienniku wstawiane są dwie oceny, nawet jeśli z poprawy uczeń uzyskał kolejną ocenę niedostateczną 

 Uczeń jest zobowiązany posiadać na lekcji: własny zeszyt przedmiotowy i podręcznik (brak jest  traktowany jako nieprzygotowanie) 

 Uczeń może nie być przygotowany 2 razy w semestrze i powinien poinformować o tym nauczyciela na początku lekcji, przed kartkówką 

lub wywołaniem do odpowiedzi 

 Uczeń jest kulturalny, nie dezorganizuje lekcji i jest punktualny – nieusprawiedliwione spóźnienia ponad 15 minut będą traktowane jako 

nieobecności 

 Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji, nie może być klasyfikowany 



 

Formy oceniania: 

 
 Wypowiedź ustna 

 Pisemne prace: sesje / sprawdziany wiadomości / kartkówki z materiału trzech ostatnich lekcji 

 Praca domowa 

 Aktywność na lekcji 

 
Oceny w procentach: 

 
100% - i powyżej -celujący (6) 

99% - 90% -  bardzo dobry (5) 

89% - 75% -  dobry (4) 

74% - 55% - dostateczny (3) 

54% - 35% - dopuszczający (2) 

poniżej 35% - niedostateczny (1) 


