
Zespół Szkół im┻ Jarosława  Iwaszkiewicza w Sochaczewie 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC=CE 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 
JCzyk francuski 

kształcenie w zakresie podstawowym – grupy od podstaw 
Klasy: II 

 
Dział programowy: 1 
 
Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 
-zna  podstawowe  słownictwo słuc>ce 
do opisywania pogody 
- zna nazwy niektórych zjawisk 
meteorologicznych oraz katastrof 
naturalnych 
- potrafi odmienić czasownik w czasie 
przeszłym bliskim le passe recent 
- potrafi opisać pogodC w kilku 
prostych zdaniach (2-3) 
 

-zna   słownictwo słuc>ce do 
opisywania pogody 
- zna nazwy  zjawisk 
meteorologicznych oraz katastrof 
naturalnych 
- potrafi odmienić i zastosować w 
zdaniu  czasownik w czasie przeszłym 
bliskim le passe recent 
- potrafi opisać pogodC w kilku 
prostych zdaniach (4-5) 
-potrafi zrozumieć prost> wiadomoWć 
e-mail i odpowieda na niektóre 
pytania  
-zna i potrafi stosować zaimki 
osobowe w funkcji dopełnienia 
dalszego 
- zna i potrafi stosowac wyracenie 
a+bezokolicznik 
-rozumie ogólnie prosty tekst o 
wakacjach i potrafi odpowiedzieć na 
niektóre pytania 
- potrafi  relacjonować doWć 
poprawnie jakieW zdarzenie z wakacji 
(4-5 prostych zdaM) 
 

-zna   słownictwo słuc>ce do opisywania pogody 
- zna nazwy  zjawisk meteorologicznych oraz 
katastrof naturalnych 
- potrafi odmienić i zastosować w zdaniu  
czasownik w czasie przeszłym bliskim le passe 
recent 
- potrafi opisać pogodC w kilku prostych 
zdaniach (4-5) posługuj>c siC map> Francji, 
stosuj>c słownictwo dot kierunków 
geograficznych itd. 
-potrafi zrozumieć  wiadomoWć e-mail i 
odpowieda na wiCkszoWć pytaM 
-zna i potrafi stosować zaimki osobowe w funkcji 
dopełnienia dalszego 
- zna i potrafi stosowac wyracenie 
a+bezokolicznik 
-rozumie ogólnie prosty tekst o wakacjach i 
potrafi odpowiedzieć na wiCkszoWć pytaM 
- potrafi opisać zdjCcie z wakacji i zrelacjonować 
w czasach przeszłych (passe compose i imparfait)  
zdarzenie na nim przedstawione ( z nim 
zwi>zane) 
-zna i potrafi stosować słownictwo dotycz>ce 
komputera i jego obsługi 
-rozumie usłyszana prognozC pogody i potrafi 
dopasować j> do odpowiedniej wersji graficznej 
-potrafi wymienić terytoria zamorskie Francji  

-zna   słownictwo słuc>ce do opisywania pogody 
- zna nazwy  zjawisk meteorologicznych oraz katastrof naturalnych 
- potrafi odmienić i zastosować w zdaniu  czasownik w czasie przeszłym 
bliskim le passe recent 
- potrafi opisać pogodC w kilku  zdaniach (6-7) posługuj>c siC map> 
Francji, stosuj>c słownictwo dot kierunków geograficznych itd. 
-potrafi zrozumieć  wiadomoWć e-mail i odpowieda na wiCkszoWć pytaM 
-zna i potrafi stosować zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego 
-zna i stosuje odpowiedni> kolejnoWć zaimków osobowych dopełnienia 
blicszego i dalszego w zdaniu 
- zna i potrafi stosowac wyracenie a+bezokolicznik 
-rozumie  prosty tekst o wakacjach i potrafi odpowiedzieć na wiCkszoWć 
pytaM 
- potrafi opisać zdjCcie z wakacji i zrelacjonować w czasach przeszłych 
(passe compose i imparfait)  zdarzenie na nim przedstawione ( z nim 
zwi>zane) 
-potrafi uzgadniać formy imiesłowu przeszłego w czasie passe compose 
do zaimka osobowego w f.dopełnienia blicszego 
-zna i potrafi stosować słownictwo dotycz>ce komputera i jego obsługi 
-rozumie usłyszana prognozC pogody i potrafi dopasować j> do 
odpowiedniej wersji graficznej 
-potrafi wymienić terytoria zamorskie Francji  i krótko opisać niektóre z 
nich 
-zna wiCkszoWć informacji zwi>zanych z geografia fizyczn> Francji 

-potrafi opisać w 
sposób doWć 
szczegółowy 
wybrany region 
Francji lub 
terytorium zamorskie 
-potrafi porównać 
FrancjC do 3 
wybranych krajów 
europejskich ( w tym 
Polski) bior>c pod 
uwagC populacjC, 
długoWć granic, 
powierzchniC 

Dział programowy: 2 
 
Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 
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-zna podstawowe słownictwo dotycz>ce 
mody, ubraM, dodatków 
-zna nazwy podstawowych kolorów 
-zna kilka podstawowych wyraceM 
słuc>cych przy robieniu zakupów 
-potrafi odmienić kilka czasowników w 
czasie le futur Simple 
 

-zna i stosuje w wypowiedzi 
podstawowe słownictwo dotycz>ce 
mody, ubraM, dodatków 
-zna i stosuje nazwy podstawowych 
kolorów 
-zna i stosuje podstawowe  wyracenia 
słuc>ce przy robieniu zakupów 
-potrafi odmienić doWć poprawnie  
kilka czasowników w czasie le futur 
Simple i zastosować w wypowiedzi 
dotycz>cej opisywania planów na 
najblicsz> przyszłoWć ( w mowie i 
piWmie) 
-zna i stosuje przyimek „dans” 
-zna  i stosuje zaimek pytajny „quel” 
etc. 
-Umie prowadzić doWć poprawnie 
prost> rozmowC w sklepie przy 
robieniu zakupów 
-zna i stosuje zaimek -meme 
-rozumie fragmenty prostej rozmowy 
dot organizacji przyjCcia 
urodzinowego 

-zna i stosuje w wypowiedzi  słownictwo 
dotycz>ce mody, ubraM, dodatków 
-zna i stosuje nazwy podstawowych kolorów 
-zna i stosuje podstawowe  wyracenia słuc>ce 
przy robieniu zakupów 
-potrafi odmienić poprawnie  czasowniki  w 
czasie le futur Simple i zastosować w 
wypowiedzi dotycz>cej opisywania planów na 
najblicsz> przyszłoWć ( w mowie i piWmie) 
-zna i stosuje przyimek „dans” 
-zna  i stosuje zaimek pytajny „quel” etc. 
-Umie prowadzić  poprawnie prost> rozmowC w 
sklepie przy robieniu zakupów 
-zna i stosuje zaimek –meme 
-stosuje w zdaniu rozkazuj>cym zaimek osobowy 
w funkcji dopełnienia 
-rozumie wiadomoWć e-mail (zaproszenie) i umie 
doWć poprawnie napisać odpowieda na 
zaproszenie 
(zgodzić siC, lub odmówić) 
-rozumie usłyszan> rozmowC dot organizacji 
przyjCcia urodzinowego 
-umie stopniować przymiotnik i przysłówek oraz 
stosowac go w porównianiu 

-zna i stosuje w wypowiedzi  słownictwo dotycz>ce mody, ubraM, 
dodatków 
-zna i stosuje nazwy podstawowych kolorów 
-zna i stosuje   wyracenia słuc>ce przy robieniu zakupów 
-potrafi odmienić poprawnie  czasowniki  w czasie le futur Simple i 
zastosować w wypowiedzi dotycz>cej opisywania planów na najblicsz> 
przyszłoWć ( w mowie i piWmie) 
-zna i stosuje przyimek „dans” 
-zna  i stosuje zaimek pytajny „quel” etc. 
-Umie prowadzić  poprawnie rozmowC w sklepie przy robieniu zakupów 
-zna i stosuje zaimek –meme 
-stosuje w zdaniu rozkazuj>cym zaimek osobowy w funkcji dopełnienia 
-rozumie wiadomoWć e-mail (zaproszenie) i umie  poprawnie napisać 
odpowieda na zaproszenie(zgodzić siC, lub odmówić) 
-rozumie usłyszan> rozmowC dot organizacji przyjCcia urodzinowego 
-umie stopniować przymiotnik i przysłówek oraz stosowac go w 
porównianiu 
-zna i stosuje formy trybu warunkowego le conditionnel present  
-potrafi wyrazić hipotezC, przypuszczenie, forme grzecznoWciow> 
-rozumie tekst dotycz>cy mody francuskiej i umie odpowiedzieć na 
pytania 
-umie wyrazić swoja opiniC nt jakiegoW ubrania 
-napisać wypowieda nt trendów w modzie młodziecowej 
-napisać zaproszenie na przyjCcie urodzinowe 

-potrafi 
przeprowadzić 
swobodn> rozmowC 
w sklepie, dokonać 
wyboru i uzasadnić 
go 
-napisac poprawnie  
wypowieda  nt 
ulubionego polskiego 
lub francuskiego 
kreatora mody 

Dział programowy: 3 
 

Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 

-zna podstawowe słownictwo dotycz>ce 
kina i filmu 
-zna podstawowe słownictwo dotycz>ce 
strachu, fobii i lCków 
-potrafi utworzyć prosty przysłówek 
-zna zaimki personie i rien 
-rozumie fragmenty tekstu dot filmu i 
kina (recenzji) 

-zna i stosuje podstawowe 
słownictwo dotycz>ce kina i 
filmu 
-zna i stosuje  podstawowe 
słownictwo dotycz>ce strachu, 
fobii i lCków 
-potrafi utworzyć prosty 
przysłówek 
-zna i stosuje  zaimki personne i 
rien 
-zna i stosuje  zaimki jamais i 
plus 
-rozumie fragmenty tekstu dot 
filmu i kina (recenzji) 
-napisać doWć poprawnie prost> 
wypowieda nt obejrzanego filmu 
-odpowiedzieć na pytanie dot 
obejrzanego filmu 
 

-zna i stosuje podstawowe słownictwo dotycz>ce kina 
i filmu 
-zna i stosuje  podstawowe słownictwo dotycz>ce 
strachu, fobii i lCków 
-potrafi utworzyć prosty przysłówek 
-zna i stosuje  zaimki personne i rien 
-zna i stosuje  zaimki jamais i plus 
-rozumie ogólny sens  tekstu dot filmu i kina 
(recenzji) 
-napisać  poprawnie prost> wypowieda nt 
obejrzanego filmu 
-odpowiedzieć na pytania dot obejrzanego filmu 
-odmienić czasowniki z koMcówk> –aindre, -eindre i –
oindre 
-zna i stosuje formy zaimków rzeczownych 
wskazuj>cych 
-potrafi powiedzieć czego siC boi 
-potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu prasowego tzw 
kroniki wydarzeM 

-zna i stosuje  słownictwo dotycz>ce kina i filmu 
-zna i stosuje  słownictwo dotycz>ce strachu, fobii i lCków 
-potrafi utworzyć  i stosować przysłówek 
-zna i stosuje w zdaniu przecz>cym  zaimki personne i rien 
-zna i stosuje  w zdaniu przecz>cym  zaimki jamais i plus 
-rozumie tekst dot filmu i kina (recenzji) 
-potrafi napisać  poprawnie  wypowieda nt obejrzanego filmu  
-odpowiedzieć na pytania dot obejrzanego filmu (wyrazic swoj> opiniC) 
-odmienić czasowniki z koMcówk> –aindre, -eindre i –oindre 
-zna i stosuje formy zaimków rzeczownych wskazuj>cych 
-potrafi powiedzieć czego siC boi 
-potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu prasowego tzw kroniki wydarzeM 
-potrafi zrozumieć usłyszane wypowiedzi nt rócnych filmów i 
odpowiedzieć na pytania 
-zna i stosuje zaimek nieokreWlony aucun(e) 
-zna i stosuje formy trybu le conditionnel passe 
-rozumie tekst mówi>cy o etapach produkcji filmu i umie odpowiedzieć 
na pytania 

-potrafi napisać 
poprawnie recenzjC 
filmu 
-potrafi swobodnie 
rozmawiać nt 
ulubionego filmu 
i/lub recysera 

Dział programowy: 4 

Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 
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-zna podstawowe słownictwo dotycz>ce 
poruszania siC po drodze, zasad 
bezpieczeMstwa, znaków drogowych, 
wypadków drogowych itd. 
-potrafi sformułować prosty zakaz 
-Zna spójniki  wyracaj>ce przyczynC: 
parce que, puisque 
-zna formy czasu le plus que parfait 

-zna i stosuje  podstawowe 
słownictwo dotycz>ce poruszania 
siC po drodze, zasad 
bezpieczeMstwa, znaków 
drogowych, wypadków 
drogowych itd. 
-potrafi sformułować prosty 
zakaz 
-Zna i stosuje  spójniki  
wyracaj>ce przyczynC: parce que, 
puisque 
-zna i stosuje  formy czasu le plus 
que parfait 
-zna formy trybu le subjonctif 
-rozumie doWć poprawnie 
usłyszan> rozmowC osób trzecich 
z policjantem na drodze 
-zna i stosuje konstrukcje 
c’est…qui, c’est…que 
-zrozumiec fragmenty tekstu dot 
przepisów drogowych we Francji 
-potrafi w prostych zdanaich (2-
3) wyrazić swoje oburzenie 
-potrafi w prostych zdaniach (2-
3) skomentować dane 
przedstawione w formie wykresu 
 

-zna i stosuje  podstawowe słownictwo dotycz>ce 
poruszania siC po drodze, zasad bezpieczeMstwa, znaków 
drogowych, wypadków drogowych itd. 
-potrafi sformułować  doWć poprawnie zakaz i nakaz 
-Zna i stosuje  spójniki  wyracaj>ce przyczynC: parce que, 
puisque 
-zna i stosuje  formy czasu le plus que parfait 
-zna formy trybu le subjonctif 
-zna wyracenia wymagaj>ce ucycia trybu subjonctif 
-rozumie doWć poprawnie usłyszan> rozmowC osób 
trzecich z policjantem na drodze 
-zna i stosuje konstrukcje c’est…qui, c’est…que 
-zrozumiec ogólny sens  tekstu dot przepisów drogowych 
we Francji 
-potrafi w prostych zdanaich (4-5) wyrazić swoje 
oburzenie 
-potrafi w prostych zdaniach (4-5) skomentować dane 
przedstawione w formie wykresu 
-potrafi zbudować  i stosować zdanie warunkowe 1 typu 
-potrafi analizować i opisać  w prostych zdaniach 
francuska kampaniC nt bezpieczeMstwa na drogach 
-prowadzic prost> rozmowC  z policjantem na drodze 

-zna i stosuje  podstawowe słownictwo dotycz>ce poruszania siC po 
drodze, zasad bezpieczeMstwa, znaków drogowych, wypadków 
drogowych itd. 
-potrafi sformułować  poprawnie zakaz i nakaz 
-Zna i stosuje  spójniki  wyracaj>ce przyczynC: parce que, puisque 
-zna i stosuje  formy czasu le plus que parfait 
-zna formy trybu le subjonctif 
-zna wyracenia wymagaj>ce ucycia trybu subjonctif 
-potrafi stosować tryb le subjonctif w zdanaich złoconych  
-rozumie  poprawnie usłyszan> rozmowC osób trzecich z policjantem 
na drodze 
-zna i stosuje konstrukcje c’est…qui, c’est…que 
-zrozumiec   tekst dot przepisów drogowych we Francji 
-potrafi w prostych zdanaich  wyrazić swoje oburzenie 
-potrafi w prostych zdaniach skomentować dane przedstawione w 
formie wykresu 
-potrafi zbudować  i stosować zdanie warunkowe 1 typu 
-potrafi analizować i opisać   francuska kampaniC nt bezpieczeMstwa 
na drogach 
-zna i stosuje zaimki rzeczowne dziercawcze 
-prowadzić rozmowC z policjantem na drodze 
-wyrazić swoj> opiniC nt wysokoWci mandatów za przekroczenie 
prCdkoWci 
-rozumie tekst mówi>cy o bezpieczeMstwie na drogach i umie 
odpowiedzieć na pytania 
-napisać wypowieda , w której porówna statystyki i sytuacjC na 
drogach w Polsce i we Francji 

-potrafi prowadzić 
swobodnie rozmowC 
z policjantem na 
drodze w sytuacji 
zatrzymania 
-umie napisać 
wypowieda nt tego 
co mocna zrobić aby 
poprawić 
bezpieczeMstwo na 
drogach 

Dział programowy: 5 

Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 
-zna podstawowe słownictwo do 
opisywania przedmiotów i urz>dzeM np. 
kształtu, rozmiaru i tworzywa 
-stworzyć w kilku prostych zdaniach 
opis jakiegoW przedmiotu (2-3) 
-zna odmianC i znaczenie czasownika 
devoir 
-rozumie ogólny sens prostego tekstu/e-
maila 

-zna podstawowe słownictwo do 
opisywania przedmiotów i 
urz>dzeM np. kształtu, rozmiaru i 
tworzywa 
-stworzyć w kilku prostych 
zdaniach opis jakiegoW 
przedmiotu (4-5) 
-zna iodmianC i znaczenie 
czasownika devoir i potrafi go 
stosować 
-rozumie ogólny sens  tekstu/e-
maila 
-zna i stosuje konstrukcjC 
ne…que 
-umie rozpoznać typ zdania 
warunkowego (1/2/3) i w miare 
poprawnie je przetłumaczyć 
-zna podstawowe zasady rz>dz>ce 
tworzeniem form mowy zalecnej 
-umie rozpoznać rodzaj jCzyka 
usłyszanego w wypowiedzi 
(potoczny, oficjalny) 

-zna podstawowe słownictwo do opisywania przedmiotów 
i urz>dzeM np. kształtu, rozmiaru i tworzywa 
-stworzyć w kilku zdaniach opis jakiegoW przedmiotu (5-
6) 
-zna odmianC i znaczenie czasownika devoir i potrafi go 
stosować 
-rozumie ogólny sens  tekstu/e-maila i potrafi na niego 
odpowiedzieć 
-zna i stosuje konstrukcjC ne…que 
-umie rozpoznać typ zdania warunkowego (1/2/3) i w 
poprawnie je przetłumaczyć 
-potrafi utworzyć właWciwe zdanie warunkowe 
-zna podstawowe zasady rz>dz>ce tworzeniem form 
mowy zalecnej i umie doWć poprawnie przytoczyć czyj>W 
wypowieda 
-umie rozpoznać rodzaj jCzyka usłyszanego w 
wypowiedzi (potoczny, oficjalny) 
-zna i stosuje kilka wyrazów/wyraceM jCzyka potocznego 
-rozpoznaje w usłyszanej wypowiedzi uczucia: 
zdziwienie, niecierpliwoWć, niedowierzanie 
-umie wyrazić zniecierpliwienie, nerwowoWć 

-zna podstawowe słownictwo do opisywania przedmiotów i urz>dzeM 
np. kształtu, rozmiaru i tworzywa 
-stworzyć w kilku zdaniach opis jakiegoW przedmiotu (5-6) 
-zna odmianC i znaczenie czasownika devoir i potrafi go stosować 
-rozumie ogólny sens  tekstu/e-maila i potrafi na niego odpowiedzieć 
-zna i stosuje konstrukcjC ne…que 
-umie rozpoznać typ zdania warunkowego (1/2/3) i w poprawnie je 
przetłumaczyć 
-potrafi utworzyć właWciwe zdanie warunkowe i stosować je w 
wypowiedzi ustnej i pisemnej  
-zna podstawowe zasady rz>dz>ce tworzeniem form mowy zalecnej i 
umie doWć poprawnie przytoczyć czyj>W wypowieda 
-stosuje zasady zgodnoWci czasów 
-umie rozpoznać rodzaj jCzyka usłyszanego w wypowiedzi 
(potoczny, oficjalny) 
-zna i stosuje kilka wyrazów/wyraceM jCzyka potocznego 
-rozpoznaje w usłyszanej wypowiedzi uczucia: zdziwienie, 
niecierpliwoWć, niedowierzanie 
-umie wyrazić zniecierpliwienie, nerwowoWć 
-rozumie tekst nt stowarzyszenia/organizacji frankofonii na Wwiecie i 
pochodzenia jCzyka francuskiego 
-potrafi przekonać kogoW do swoich racji 
 

-potrafi napisać 
wypowieda nt tego 
czy nauka jCzyków 
obcych jest wacna 
-umie swobodnie 
zrelacjonować czyj>W 
wypowieda stosuj>c 
zasady dot mowy 
zalecnej, zgodnoWci 
czasów 
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Dział programowy: 6 
 

Ocena dopuszczaj>ca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celuj>ca 

UczeM: 
-zna podstawowe skróty powszechnie 
stosowane 
-zna podstawowe słownictwo dot 
ochrony Wrodowiska i ekologii 
-zna podstawowe  słownictwo ucywane 
do opisu układu słonecznego 
-zna kilka zaimków przymiotnych i 
rzeczownych nieokreWlonych  
-umie wyrazic prosta opiniC na jakis 
temat 
 

-zna i potrafi rozszyfrować  
podstawowe skróty powszechnie 
stosowane 
-zna i stosuje  podstawowe 
słownictwo dot ochrony Wrodowiska i 
ekologii 
-zna  i stosuje podstawowe  
słownictwo ucywane do opisu układu 
słonecznego 
-zna kilka zaimków przymiotnych i 
rzeczownych nieokreWlonych  
-umie wyrazic prosta opiniC na jakis 
temat 
- umie udzielić prostego wyjaWnienia 
w sprawie 
-potrafi rozpoznać w zdaniu zaimek – 
dont- i prawidłowo przetłumaczyć 
-rozumie ogólny sens prostej ulotki 
ekologicznej 
-napisać doWć poprawnie prost> ulotkC 
ekologiczn> dot ochrony Wrodowiska 
 

-zna i potrafi rozszyfrować  podstawowe skróty 
powszechnie stosowane 
-zna i stosuje  podstawowe słownictwo dot 
ochrony Wrodowiska i ekologii 
-zna  i stosuje podstawowe  słownictwo ucywane 
do opisu układu słonecznego 
-zna i stosuje zaimki przymiotne i rzeczowne 
nieokreWlone 
-umie wyrazic prosta opiniC na jakis temat 
- umie udzielić prostego wyjaWnienia w sprawie 
-potrafi rozpoznać w zdaniu zaimek – dont- i 
prawidłowo przetłumaczyć 
-stosuje w zdaniach wszystkie znane zaimki 
wzglCdne 
-rozumie ogólny sens prostej ulotki ekologicznej 
-umie napisać doWć poprawnie prost> ulotkC 
ekologiczn> dot ochrony Wrodowiska 
-zna zasady dot tworzenia strony biernej 
-umie rozpoznac w usłyszanej wypowiedzi 
uczucia: w>tpliwoWć, zdecydowanie/pewnoWć 
 

-zna i potrafi rozszyfrować  podstawowe skróty powszechnie 
stosowane 
-zna i stosuje  podstawowe słownictwo dot ochrony Wrodowiska i 
ekologii 
-zna  i stosuje podstawowe  słownictwo ucywane do opisu układu 
słonecznego 
-zna i stosuje zaimki przymiotne i rzeczowne nieokreWlone 
-umie wyrazić prosta opiniC na jakis temat 
- umie udzielić prostego wyjaWnienia w sprawie 
-potrafi rozpoznać w zdaniu zaimek – dont- i prawidłowo 
przetłumaczyć 
-stosuje w zdaniach wszystkie znane zaimki wzglCdne 
-zna i stosuje formy zaimków wzglCdnych złoconych 
-rozumie  sens prostej ulotki ekologicznej 
-umie napisać poprawnie prost> ulotkC ekologiczn> dot ochrony 
Wrodowiska 
-zna zasady dot tworzenia strony biernej 
-umie stworzyć zdania z zastosowaniem strony biernej 
-umie rozpoznac w usłyszanej wypowiedzi uczucia: w>tpliwoWć, 
zdecydowanie/pewnoWć 
-umie wyrazić w/w uczucia 
-umie napisać wypowieda  nt czy i dlaczego warto dbać o Wrodowisko 
naturalne 
-rozumie tekt dotycz>cu układu słonecznego i umie odpowiedzieć na 
pytania 
 

-napisać wypowieda nt 
„ Nie szanuj>c 
przyrody, człowiek 
sam skazuje siC na 
Wmierć – tak/nie, 
uzasadnij” 
-w swobodnej 
rozmowie przekonać 
kogoW, ce warto jest 
chronić Wrodowisko i 
opowiedzieć jak mocna 
to robić 

 

1. Na ocenC niedostateczn> uczeM nie spełnia wymagaM na ocenC dopuszczaj>c> 
2. Na ocenC celuj>ca uczeM spełnia przede wszystkim wszystkie wymagania na ocenC bardzo dobr>, a ponad to wymagania z kolumny na ocenC celuj>c>. 
3. PodrCcznik Francofolie Express PWN 


