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Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Znajomość środków językowych.  
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 
tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 
 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a 
także bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 
III. Tworzenie wypowiedzi.  
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 
pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegół owych. 
 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 
sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych. 
 
V. Przetwarzanie wypowiedzi.  
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

 

 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA 
  

OCENA WYMAGANIA 
  

celujący Uczeń potrafi: 

  Płynnie operować strukturami gramatycznymi i słownictwem 
 wykraczającym 
 poza poziom grupy 

  Zrozumieć treść i sens różnorodnych tekstów i rozmów 

  Mówi ć płynnie, spójnie, bez zawahań 
  Napisać krótki tekst zawierający pełne zdania z użyciem bogatego 

 słownictwa  

 i zróżnicowanych struktur gramatycznych 
  

bardzo dobry Uczeń potrafi: 

  Poprawnie operować podstawowymi strukturami języka obcego 

  Stosować szeroki wachlarz słownictwa, odpowiedni do zadania 

  Zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

  Zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych tekstach i 
 rozmowach 

  Zrozumieć z łatwością polecenia nauczyciela 
  Przekazać z powodzeniem wiadomość 

  Mówi ć spójnie, bez zahamowań, popełniając niewielkie błędy 

  Napisać krótki tekst zawierający pełne zdania, proste struktury i 
 słownictwo 

  Pisać teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 
  

dobry Uczeń potrafi: 

  Poprawnie operować większością prostych struktur 

  Używać szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

  Zazwyczaj rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

  Zrozumieć polecenia nauczyciela 



  Zazwyczaj przekazać wiadomość 

  Mówi ć spójnie z lekkim wahaniem, popełniając niekiedy zauważalne 
 błędy 

  Napisać tekst zawierający pełne zdania, proste struktury i słownictwo 

  Pisać teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 
  

dostateczn

y Uczeń potrafi: 

  Poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami poznanymi w 
 klasie 

  Używać zazwyczaj zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

  Zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

  Zrozumieć zazwyczaj polecenia nauczyciela 

  Czasami poprawnie przekazać wiadomość 
  Mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, popełniając sporo 

 zauważalnych   
  błędów 
  Podejmować próby napisania tekstu zawierające pełne zdania, proste 

 struktury  

  i słownictwo 
  

dopuszczaj

ąc Uczeń potrafi: 
y  Poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami poznanymi w 

  klasie 
  Dysponować niewielkim zakresem słownictwa 
  Od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i 
  wypowiedzi 
  Czasami przekazać wiadomość, ale z trudnościami 
  Czasami mówi ć spójnie, ale z częstym wahaniem, popełnia wiele 
  zauważalnych błędów 
  Napisać z trudnościami teksty zawierające pełne zdania, proste 
  struktury 

  i słownictwo 

  

niedostatec

zn Uczeń: 
y  Nie opanował prostych struktur i słownictwa 

  Nie rozumie nawet ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów 
  Nie potrafi przekazać żadnej wiadomości w języku francuskim 
  Nie potrafi napisać nawet krótkiego tekstu zawierającego pełne zdania, 

  proste struktury i słownictwo 

   





 


