JĘZYK FRANCUSKI- DOROTA BABLED KL. VI

Witam Cię serdecznie i zapraszam na dalszą przygodę z językiem francuskim. Aby ta
przygoda sprawiała Ci wiele radości i satysfakcji, oto, co należy zrobić:
Na każdej lekcji powinieneś mieć ze sobą zeszyt przedmiotowy( najlepiej w kratkę A4), podręcznik i
zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania. Jeśli ich nie masz to znaczy, że jesteś nieprzygotowany do zajęć.
Jeśli jesteś nieobecny, musisz uzupełnić notatki w ciągu 2 tygodni.
Starannie i systematycznie odrabiaj prace domowe, stawiam za nie plusy i minusy oraz 1 raz w
semestrze oceniam zeszyt ćwiczeń ( ocena wagi 1)
Nieodrobiona praca domowa jest odnotowana w dzienniku jako nieprzygotowanie do lekcji,
Jeśli przeszkadzasz na lekcji swoim zachowaniem i mimo uwag nie starasz się poprawić, to możesz
dostać ‘’ minus’’ za pracę na zajęciach a 3 takie minusy oznaczają niestety ocenę 1 z aktywności.

PRACE KLASOWE
W ciągu semestru przewiduję 2 prace klasowe - TYLKO
Prace te będę zapowiadać wcześniej i będą wpisane do Librusa.W tym terminie każdy uczeń
otrzyma dokładny zestaw zagadnień, których będzie dotyczyć sprawdzian. Sprawdzone prace
oddaję na lekcji do wglądu uczniom a rodzice mogą je obejrzeć podczas godziny otwartej.
Uczeń, który z pracy klasowej otrzyma ocenę niedostateczną (1) musi ją pisać jeszcze raz.
Jeśli coś pójdzie nie tak na pracy klasowej, to się nie martw, możesz ją poprawić (na konsultacjach)
Jeśli jesteś nieobecny na pracy klasowej to powinieneś ją napisać w terminie 2 tygodni od powrotu do
szkoły na moich konsultacjach.

Kartkówki – uwielbiam je robić  to już wiesz
Kartkówki są zapowiadane z lekcji na lekcję i nie do poprawy
BONUSY - czyli coś miłego
Dwa razy w ciągu semestru można być nieprzygotowanym bez usprawiedliwienia
Za aktywność na lekcji można zdobyć ‘’plusy’’ a 6 plusów zamieniam na ocenę 6 za aktywność
Aby zdobyć dodatkową super ocenę z języka francuskiego możesz przygotować pracę dotyczącą
kultury Francji lub kraju gdzie się mówi tym językiem (temat i forma do ustalenia ze mną) - swoją
pracę przedstawiasz przed grupą.
Na ocenę 6 ( semestralną) musisz wykonać jedną taką pracę obowiązkowo w semestrze.

Kryteria ocen


Celujący – wykroczenie ponad umiejętności programowe i 90% pt

Bardzo dobry – opanowanie materiału na min. 80%

Dobry – opanowanie danego materiału w stopniu dobrym, czyli z nieistotnymi brakami (min.
70 %)

Dostateczny – opanowanie znacznej części materiału, znajomość głównych zagadnień (min.
60 %)

Dopuszczający – opanowanie danego materiału w części umożliwiającej nadrobienie
zaległości (min. 50%) – poniżej niedostateczny
Podane wielkości procentowe mają charakter orientacyjny i są regulowane plusami i minusami.
Oceny semestralne i roczne wystawiane są według szkolnego systemu oceniania.
Oceny nie mają tej samej wagi
Prace klasowe – 4
Odpowiedzi ustne -2
Kartkówki oraz innego typu oceny – 1

