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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JBZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I 
(PodrCcznik Francofolie Express 1) 

 
Unité 1 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna formy 
powitalne i pocegnalne.          
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki I grupy. 
- UczeM potrafi wymienić 
zaimki osobowe. 
 
 

- UczeM zna formy 
powitalne i pocegnalne.          
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki I grupy. 
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki avoir i être. 
- UczeM zna zaimki 
osobowe. 
- UczeM umie tworzyć 
zdanie przecz>ce                
i poprawnie zastosować 
schemat zdania 
twierdz>cego. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych rozrywek , 
dyscyplin sportowych        
i narodowoWci.           
 

- UczeM zna formy 
powitalne i pocegnalne.          
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki I grupy. 
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki avoir i être. 
- UczeM zna wszystkie 
zaimki osobowe. 
- UczeM umie tworzyć 
zdanie przecz>ce                   
i poprawnie zastosować 
schemat zdania 
twierdz>cego. 
- UczeM zna nazwy 
rozrywek, dyscyplin 
sportowych, zawodów          
i nazwy narodowoWci.           
- UczeM potrafi tworzyć 
przynajmniej dwa typy 
pytaM. 
- UczeM umie tworzyć 
rodzaj ceMski 
rzeczowników                     
i przymiotników. 
 

- UczeM zna formy 
powitalne i pocegnalne.          
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki I grupy i 
czasownik s’appeler. 
- UczeM potrafi odmienić 
czasowniki avoir i être. 
- UczeM zna wszystkie 
zaimki osobowe. 
- UczeM umie tworzyć 
zdanie przecz>ce                   
i poprawnie zastosować 
schemat zdania 
twierdz>cego. 
- UczeM zna nazwy 
rozrywek, dyscyplin 
sportowych, zawodów          
i nazwy narodowoWci.   
-UczeM potrafi wymienić 
rócne formy spCdzania 
wolnego czasu.         
- UczeM potrafi tworzyć 
przynajmniej  trzy typy 
pytaM. 
- UczeM umie tworzyć 
rodzaj ceMski 
rzeczowników                     
i przymiotników. 
- UczeM potrafi poprawnie 
stosować przyimki przed 
nazwami paMstw. 
 
 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>,         
a ponadto: 
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- potrafi przeprowadzić 
rozmowC z odgrywaniem 
roli 
- dostrzega rócnice 
fonetyczne miCdzy 
formami przymiotników        
i rzeczowników mCskich  
i ceMskich 
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Unité 2 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna rodzajniki 
okreWlone i nieokreWlone. 
- UczeM zna alfabet. 
- UczeM potrafi 
przedstawić siC i zadawać 
pytania. 
- UczeM umie liczyć do 
100. 

- UczeM zna rodzajniki 
okreWlone i nieokreWlone. 
- UczeM zna alfabet. 
- UczeM zna formy 
Wci>gniCte rodzajników. 
- UczeM potrafi 
przedstawić siC i zadawać 
pytania. 
- UczeM zna nazwy dni 
tygodnia i miesiCcy roku. 
- UczeM zna funkcje 
przyimków de i à. 
- UczeM umie liczyć do 
100. 

- UczeM zna rodzajniki 
okreWlone i nieokreWlone. 
- UczeM zna alfabet, umie 
literować wyrazy. 
- UczeM zna formy 
Wci>gniCte rodzajników. 
- UczeM potrafi 
przedstawić siC i zadawać 
pytania. 
- UczeM zna nazwy dni 
tygodnia, miesiCcy o pór 
roku. 
- UczeM zna funkcje 
przyimków de i à. 
- UczeM zna wyracenie 
est-ce que. 
- UczeM umie liczyć do 
100. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych sprzCtów          
w mieszkaniu i sali 
lekcyjnej. 

- UczeM zna rodzajniki 
okreWlone i nieokreWlone. 
- UczeM zna alfabet, umie 
literować wyrazy. 
- UczeM zna formy 
Wci>gniCte rodzajników. 
- UczeM potrafi 
przedstawić siC i zadawać 
pytania. 
- UczeM zna nazwy dni 
tygodnia, miesiCcy o pór 
roku. 
- UczeM zna funkcje 
przyimków de i à. 
- UczeM zna wyracenie 
est-ce que. 
- UczeM potrafi tworzyć 
liczbC mnog> 
rzeczowników                    
i przymiotników. 
- UczeM umie liczyć do 
100. 
- UczeM zna nazwy 
sprzCtów znajduj>cych siC 
w domu, mieszkaniu i sali 
lekcyjnej. 
- UczeM umie podawać 
swoje dane osobowe         
i uzyskiwać informacje na 
temat danych rozmówcy. 
- UczeM umie okreWlać 
datC. 
 
 
 
 
 
 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>,       
a ponadto: 
- zna zasady savoir-
vivre’u 
- posiada wiedzC na temat 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego we 
Francji oraz 
zainteresowaM francuskich 
nastolatków 
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- dostrzega rócnice 
fonetyczne miCdzy 
formami liczby 
pojedynczej i mnogiej 
niektórych przymiotników        
i rzeczowników  
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Unité 3 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna niektóre 
zaimki przymiotne 
dziercawcze i czasowniki 
nieregularne. 
- UczeM zna  niektóre 
czasowniki zwrotne. 
- UczeM zna niektóre 
słowa słuc>ce do opisu 
wygl>du i cech 
charakteru. 
- UczeM zna nazwy 
członków rodziny. 
 

- UczeM zna niektóre 
zaimki przymiotne 
dziercawcze. 
- UczeM zna niektóre 
czasowniki nieregularne. 
- UczeM zna tryb 
rozkazuj>cy. 
- UczeM zna czas futur 
proche. 
 - UczeM zna  niektóre 
czasowniki zwrotne. 
- UczeM zna niektóre 
słowa słuc>ce do opisu 
wygl>du i cech 
charakteru. 
- UczeM umie okreWlać 
godziny. 
 - UczeM zna nazwy 
członków rodziny. 
 

- UczeM zna zaimki 
przymiotne dziercawcze. 
- UczeM umie odmienić 
niektóre czasowniki 
nieregularne. 
- UczeM zna przyimki de, 
en, avec, chez. 
- UczeM zna tryb 
rozkazuj>cy. 
- UczeM zna czas futur 
proche. 
 - UczeM zna  niektóre 
czasowniki zwrotne. 
- UczeM zna słownictwo 
słuc>ce do opisu wygl>du 
i cech charakteru. 
- UczeM umie okreWlać 
godziny. 
 - UczeM zna nazwy 
członków rodziny. 
- UczeM potrafi opowiadać 
o codziennych 
czynnoWciach. 
 

- UczeM zna zaimki 
przymiotne dziercawcze. 
- UczeM umie odmienić 
niektóre czasowniki 
nieregularne w czasie 
teraaniejszym. 
- UczeM zna zasady ucycia 
przyimków de, en, avec, 
chez. 
- UczeM zna tryb 
rozkazuj>cy. 
- UczeM potrafi stosować 
wyracenie Il faut. 
- UczeM zna czas futur 
proche. 
 - UczeM zna czasowniki 
zwrotne. 
- UczeM zna słownictwo 
słuc>ce do opisu wygl>du 
i cech charakteru. 
- UczeM umie okreWlać 
godziny. 
 - UczeM zna nazwy 
członków rodziny. 
- UczeM potrafi opowiadać 
o codziennych 
czynnoWciach. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>, a 
ponadto: 
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- zna rócne modele 
francuskiej rodziny 
- zna najwacniejsze WwiCta 
paMstwowe i religijne we 
Francji 
- zna zasady ł>czenia 
miCdzywyrazowego 
(liaison) 
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Unité 4 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna niektóre 
zaimki przymiotne 
wskazuj>ce. 
- UczeM zna niektóre 
zaimki dopełnienia 
blicszego. 
- UczeM potrafi wymienić 
czasowniki modalne. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych miejsc 
znajduj>cych siC                    
w mieWcie. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych pomieszczeM 
znajduj>cych siC w domu. 

- UczeM zna zaimki 
przymiotne wskazuj>ce. 
- UczeM rozpoznaje 
pytania przez inwersjC. 
- UczeM zna niektóre 
zaimki dopełnienia 
blicszego. 
- UczeM zna  czasowniki 
modalne. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych budynków                 
i miejsc znajduj>cych siC  
w mieWcie. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych pomieszczeM           
i sprzCtów znajduj>cych 
siC w domu. 

- UczeM zna zaimki 
przymiotne wskazuj>ce. 
- UczeM umie zadawać 
pytania przez inwersjC. 
- UczeM zna zaimki 
dopełnienia blicszego. 
- UczeM zna formy czasu 
teraaniejszego 
czasowników modalnych. 
- UczeM zna nazwy 
budynków i miejsc 
znajduj>cych siC                     
w mieWcie. 
- UczeM zna wyracenia 
słuc>ce do sytuowania 
miejsc przedmiotów                    
w przestrzeni. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych pomieszczeM  
w domu oraz nazwy 
wyposacenia mieszkania. 
 

- UczeM zna zaimki 
przymiotne wskazuj>ce. 
- UczeM potrafi zadawać 
pytania przez inwersjC. 
- UczeM zna i potrafi 
stosować zaimki 
dopełnienia blicszego. 
- UczeM zna formy czasu 
teraaniejszego 
czasowników modalnych. 
- UczeM zna przyimki 
miejsca. 
- UczeM zna nazwy 
budynków i miejsc 
znajduj>cych siC                   
w mieWcie. 
- UczeM zna wyracenia 
słuc>ce do sytuowania 
miejsc przedmiotów             
w przestrzeni. 
- UczeM potrafi prowadzić 
rozmowC telefoniczn>. 
- UczeM zna nazwy 
pomieszczeM w domu oraz 
nazwy wyposacenia 
mieszkania. 
- UczeM potrafi odczytać 
skróty ucywane                   
w ogłoszeniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>,           
a ponadto:  
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- potrafi wymienić nazwy 
Zamków nad Loar> 
- potrafi opowiedzieć                
o miejscu swojego 
zamieszkania, a takce o 
zaletach i wadach 
mieszkania w mieWcie 
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Unité 5 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna niektóre 
formy czasu passé 
composé. 
- UczeM potrafi wymienić 
niektóre czasowniki 
drugiej grupy. 
- UczeM potrafi wymienić 
niektóre rodzajniki 
cz>stkowe. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych produktów 
spocywczych. 
 

- UczeM zna niektóre 
formy czasu passé 
composé. 
- UczeM zna odmianC 
niektórych czasowników 
drugiej grupy. 
- UczeM zna rodzajniki 
cz>stkowe. 
- UczeM zna niektóre 
słowa zwi>zane                    
z podrócowaniem. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych produktów 
spocywczych. 
 

- UczeM zna czas passé 
composé w formie 
twierdz>cej. 
- UczeM potrafi utworzyć 
formy imiesłowu czasu 
przeszłego. 
- UczeM zna odmianC 
niektórych czasowników 
drugiej grupy. 
- UczeM zna rodzajniki 
cz>stkowe oraz wyracenia 
iloWciowe. 
- UczeM zna słownictwo 
zwi>zane                            
z podrócowaniem. 
- UczeM zna nazwy 
produktów spocywczych   
i  posiłków. 
- UczeM potrafi zamówić 
posiłek w restauracji. 
- UczeM potrafi kupić bilet 
na poci>g. 

- UczeM zna czas passé 
composé w formie 
twierdz>cej i przecz>cej. 
- UczeM potrafi utworzyć 
formy imiesłowu czasu 
przeszłego. 
- UczeM umie tworzyć 
rzeczowniki od 
czasowników. 
- UczeM zna odmianC 
czasowników drugiej 
grupy. 
- UczeM potrafi stosować 
rodzajniki cz>stkowe oraz 
wyracenia iloWciowe. 
- UczeM zna zasady ucycia 
partykuł oui i si. 
- UczeM zna słownictwo 
zwi>zane                            
z podrócowaniem. 
- UczeM zna nazwy 
produktów spocywczych, 
posiłków, wybranych daM 
i sklepów. 
- UczeM potrafi zamówić 
posiłek w restauracji. 
- UczeM potrafi kupić bilet 
na poci>g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>,         
a ponadto: 
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- potrafi opowiedzieć              
o swoich upodobaniach 
cywieniowych. 
- zna zwyczaje 
cywieniowe Francuzów 
- zna przepisy na potrawy 
francuskie 
- potrafi wymienić 
kampanie promuj>ce 
zdrowe odcywianie siC 
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Unité 6 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 
UczeM nie spełnia 
wymagaM na ocenC 
dopuszczaj>c> 

- UczeM zna niektóre 
formy czasu imparfait 
oraz czasu présent 
progressif. 
- UczeM rozpoznaje               
w tekWcie zaimki 
wzglCdne. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych zawodów. 
 

- UczeM zna niektóre 
formy czasu imparfait. 
- UczeM zna niektóre 
formy czasu présent 
progressif. 
- UczeM zna zaimki 
wzglCdne qui, que, où. 
- UczeM zna nazwy uczuć. 
- UczeM zna nazwy 
niektórych zawodów. 
 

- UczeM zna czas 
imparfait. 
- UczeM umie uzgadniać 
formy imiesłowu czasu 
przeszłego. 
- UczeM zna czas présent 
progressif. 
- UczeM zna zaimki 
wzglCdne qui, que, où. 
- UczeM zna nazwy uczuć 
i potrafi opowiedzieć       
o swoim samopoczuciu. 
- UczeM zna nazwy 
wybranych zawodów. 
- UczeM zna słownictwo 
dotycz>ce Wwiata pracy. 

- UczeM zna czas 
imparfait. 
- UczeM potrafi stosować 
rodzajniki i przyimki 
przed datami. 
- UczeM zna wyracenia 
czasowe. 
- UczeM umie uzgadniać 
formy imiesłowu czasu 
przeszłego. 
- UczeM zna czas présent 
progressif. 
- UczeM potrafi 
zastosować zaimki 
wzglCdne qui, que, où. 
- UczeM zna nazwy uczuć 
i potrafi opowiedzieć            
o swoim samopoczuciu. 
- UczeM zna nazwy 
wybranych zawodów   
zwi>zanych z nimi 
czynnoWci. 
- UczeM zna i potrafi 
wykorzystać słownictwo 
dotycz>ce Wwiata pracy. 

UczeM spełnia wymagania 
na ocenC bardzo dobr>,        
a ponadto: 
- potrafi zredagować 
krótk> formC ucytkow> 
- zna atrakcje turystyczne 
Francji  
- zna formy pracy 
wakacyjnej i mocliwoWci 
zakwaterowania we 
Francji 
 
 

 


