Kryteria oceniania i zasady obowiązujące na lekcjach j. francuskiego w klasie III gimnazjum
1.Uczymy się systematycznie, aktywnie bierzemy udział w lekcjach, utrwalamy materiał w
domu i wykonujemy wszystkie zadania domowe.
2.Oceny cząstkowe uzyskujemy w nastepujący sposób:
- testy (sprawdziany) – zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, zawierające
materiał z całego działu podręcznikowego (gramatyka, słownictwo, formułowanie krótkich
form pisemnych).
Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z testu, ma prawo do jednorazowej poprawy w
terminie ustalonym z nauczycielem, który nie może przekroczyć 2 tygodni od dnia oddania
testu. Ocena poprawiona zastępuje ocenę niedostateczną.
-kartkówki – odbywają się 1 raz w tygodniu i nie podlegają poprawie. Kartkówki obejmują
materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Mogą również dotyczyć zapowiedzianego
zagadnienia leksykalnego lub gramatycznego.
-Wypowiedź ustna na zadany temat – ocenie podlega zawartość ilościowa, poprawność
językowa, treść, płynność i prezentacja.
-Odtwarzanie tekstu z pamięci w formie wiersza, piosenki, dialogu- ocenianie płynności,
jakości recytacji i poprawnej wymowy.
- Czytanie na głos- poprawne wymawianie słów, płynność i intonacja zdań.
- Odpytywanie ustne ze słówek- tematyka bieżąca - lista słów z tyłu podręcznika.
- Zadania domowe- -ćwiczenia- w celu utrwalenia materiału każdy uczeń zobowiązany jest do
systematycznego wypełniania ćwiczeń w domu i przynoszenia ich na lekcję. Inne prace
pisemne (wypracowania) na zadany temat wykonujemy na oddzielnej kartce i oddajemy do
sprawdzenia. Oceniana jest poprawność językowa i estetyka pracy.
-Projekty grupowe: oceniane jest zaangażownie i efekt końcowy (poprawność, stopień
trudności, estetyka , ciekawy przekaz, itp.)
- Aktywność – za wykonanie niektórych zadań (praca na lekcji)
3.Oceny dodatkowe - dodatkowa praca zadana przez nauczyciela, udział w
nadobowiązkowych zajęciach szkolnych i przedstawieniach zawierających elementy j.
francuskiego.
4. Nieprzygotownie do lekcji – uczeń ma prawo w semestrze do 2-krotnego wykorzystania
nieprzygotowania bez konsekwencji (np. brak zad. dom., brak zeszytu w którym było zad. dom,
nieopanowanie materiału z ostatniej lekcji itp.). Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania z
materiału lub prac zadanych z wyprzedzeniem. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją.

Progi procentowe z prac klasowych i sprawdzianów
1 …….. 0 -29%
2 ……. 30-36%
2+ …...37-42%
3- …… 43-49%
3………50-58%
3+…….59-66%
4-…….67-74%
4……..75-80%
4+……81-84%
5-…….85-89%
5……..90-95%
5+…...96-99%
6…….100%

Z życzeniami wielu sukcesów na drodze rozwijania znajomości języka francuskiego
- mgr Marta Plota
Bonne chance!

