
Wymagania edukacyjne z j ęzyka francuskiego dla uczniów klas I  

 

Formy sprawdzania wiadomo ści obowi ązkowe: 

Ustna odpowiedź – dwa razy w semestrze 

Sprawdzian wiadomości – dwa razy w semestrze 

Dialog – dwa razy w semestrze 

Opowiadanie – raz w semestrze 

Praca na lekcji – zgodnie z rozkładem materiału 

Prace dodatkowe na ocenę obowiązkowe i nieobowiązkowe. 

 

 
Ocena 

 

 
Kryteria 

D
op

us
zc

za
ją

ca
 

 
 Uczeń odwzorowuje tekst z tablicy lub podręcznika czytelnie,  
z pojedynczymi błędami. 

 Rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje je bez błędów. 
 Udziela przynajmniej jednowyrazowych lub wielowyrazowych odpowiedzi na 
zadane pytania. 

 Opanowuje materiał lekcyjny na bieżąco. 
 Uzupełnia proste ćwiczenia językowe i gramatyczne z pomocą nauczyciela  
(z błędami). 

 Tworzy z pomocą kolegi lub nauczyciela dialog na zadany temat. 
 Czyta samodzielnie proste wyrażenia i znane mu dobrze teksty  
z pomocą nauczyciela (z błędami). 

 Odrabia zadane prace domowe. 
 Posiada i prowadzi regularnie i czytelnie zeszyt przedmiotowy.  
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 Uczeń odwzorowuje teksty czytelnie, bez błędów. 
 Rozumie większość poleceń nauczyciela i stosuje się do nich. 
 Udziela jedno i wielowyrazowych odpowiedzi na zadane mu pytania. 
 Opanowuje materiał lekcyjny na bieżąco, rozumie słowa i wyrażenia dotyczące 
przerobionego materiału i potrafi je stosować. 

 Czyta pojedyncze słowa i zdania samodzielnie (z pojedynczymi błędami). 
 Potrafi skorzystać ze słownika z pomocą nauczyciela. 
 Tworzy dialog na zadany temat ( z pomocą kolegi). 
 Odrabia zadane prace domowe. 
 Posiada i prowadzi systematycznie i czytelnie zeszyt przedmiotowy.  

 
 



D
ob

ra
 

 
 Uczeń odwzorowuje wszystkie teksty bez błędów. 
 Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i realizuje je bez błędów. 
 Odpowiada na pytania przy pomocy zdań prostych lub wielowyrazowych 
wypowiedzi. 

 Potrafi utworzyć samodzielnie trzy-, czterozdaniową wypowiedź na zadany 
temat z utrwalonego materiału. 

 Opanowuje materiał lekcyjny na bieżąco, potrafi wykorzystać  
w mowie i piśmie utrwalone słowa i zwroty. 

 Korzysta ze słownika z pomocą nauczyciela. 
 Czyta samodzielnie cały, już utrwalony tekst. 
 Tworzy samodzielnie dialog z bieżącego materiału. 
 Potrafi uzupełniać ćwiczenia gramatyczne i językowe samodzielnie  
(z błędami). 

 Odrabia zadane prace domowe. 
 Prowadzi rzetelnie i czytelnie zeszyt przedmiotowy. 

 

B
ar

dz
o 

do
br

a 

 
 Uczeń odwzorowuje wszystkie teksty bez błędów. 
 Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i realizuje je bez błędów. 
 Odpowiada na pytania przy pomocy zdań złożonych 
 Potrafi utworzyć samodzielnie wielozdaniową wypowiedź na zadany temat  
z utrwalonego materiału, a także dopiero wprowadzanego 

 Potrafi pracować z nagraniem, odpowiadać na pytania do nagrania. 
 Opanowuje materiał lekcyjny na bieżąco, potrafi wykorzystać  
w mowie i piśmie utrwalone słowa i zwroty. 

 Korzysta ze słownika całkowicie samodzielnie. 
 Czyta samodzielnie i ze zrozumieniem cały, już utrwalony lub nowy tekst, 
potrafi z nim samodzielnie pracować. 

 Tworzy samodzielnie dialog na dowolny, już utrwalony temat. 
 Potrafi uzupełniać ćwiczenia gramatyczne i językowe samodzielnie, bez 
błędów 

 Odrabia zadane prace domowe. 
 Prowadzi rzetelnie i czytelnie zeszyt przedmiotowy 
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 Ogólne wiadomości i umiejętności ucznia zarówno komunikacyjne jak  
i gramatyczne wykraczają poza program nauczania. 

 Uczeń potrafi zapisać usłyszany tekst. 
 Czyta ze zrozumieniem, odpowiada na pytania do tekstu. 
 Korzysta ze słownika dwujęzycznego samodzielnie 

 
 

 

 

 

 

 


