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CZYTANIE SŁUCHANIź MÓWIźNIź PISANIE 

6 UczeM potrafi bezbłCdnie korzystać ze 
złoconych struktur gramatyczno-
leksykalnych okreWlonych w programie 
nauczania, a ponadto potrafi zastosować 
słownictwo i struktury wykraczaj>ce 
poza program realizowany w danej 
klasie. 

UczeM bezbłCdnie rozumie 
rócnorodne teksty zarówno formalne 
jak i nieformalne wykraczaj>ce 
poziomem poza realizowany 
program nauczania, potrafi 
szczegółowo je streWcić, dokonać 
właWciwego wyboru informacji i 
zastosować w innym kontekWcie, 
potrafi ustosunkować siC do 
informacji zawartych w tekWcie, 
wyci>gać wnioski. 

UczeM bezbłCdnie rozumie 
rócnorodne wypowiedzi 
wykraczaj>ce poziomem poza 
realizowany program nauczania, 
potrafi szczegółowo je streWcić, 
dokonać właWciwego wyboru 
informacji i zastosować w innym 
kontekWcie, potrafi ustosunkować siC 
do informacji zawartych w 
wypowiedzi, wyci>gać wnioski. 

Wypowieda jest w całoWci zgodna z 
tematem, charakteryzuje siC 
wielostronnym i oryginalnym 
ujCciem tematu oraz bogactwem 
jCzykowym wykraczaj>cym poza 
wymagania na ocenC bardzo dobr>, a 
takce poprawnoWci> jCzykow> i 
fonetyczn>, wypowieda jest płynna 

Wypowieda jest w całoWci zgodna z tematem i 
załocon> form>, zawiera wszystkie elementy 
okreWlone w poleceniu, charakteryzuje siC 
wielostronnym i oryginalnym ujCciem tematu, jest 
spójna i logicznaś wypowieda jest poprawna pod 
wzglCdem gramatycznym, ortograficznym i 
interpunkcyjnymś wypowieda zawiera 
urozmaicone struktury gramatyczno-leksykalne, 
charakteryzuje siC bogactwem jCzykowym, brak w 
niej powtórzeM. 

5 UczeM zna i potrafi niemal bezbłCdnie 
zastosować struktury gramatyczno-
leksykalne, jeWli robi błCdy potrafi je 
poprawić. 

UczeM bardzo dobrze rozumie 
rócnorodne teksty zarówno formalne 
jak i nieformalne, potrafi 
szczegółowo je streWcić, dokonać 
właWciwego wyboru informacji i 
zastosować w innym kontekWcie, 
potrafi ustosunkować siC do 
informacji zawartych w tekWcie, 
wyci>gać wnioski. 

UczeM bardzo dobrze rozumie 
rócnorodne wypowiedzi, potrafi 
szczegółowo je streWcić, dokonać 
właWciwego wyboru informacji i 
zastosować w innym kontekWcie, 
potrafi ustosunkować siC do 
informacji zawartych w wypowiedzi, 
wyci>gać wnioski. 

Wypowieda charakteryzuje siC 
ciekaw> i logiczn> konstrukcj> oraz 
wielostronnoWci> ujCcia tematu, jest 
bogata pod wzglCdem treWci i 
słownictwa, wystCpuj> urozmaicone 
struktury składniowe, pojawiaj> siC 
sporadyczne błCdy leksykalno-
gramatyczne oraz błCdy w wymowie 
nie zakłócaj>ce komunikacji, 
wypowieda jest płynna i w całoWci 
zrozumiała 

Wypowieda jest w całoWci zgodna z tematem i 
załocon> form>, zawiera wszystkie elementy 
okreWlone w poleceniu, charakteryzuje siC 
wielostronnym i oryginalnym ujCciem tematu, jest 
spójna i logicznaś w wypowiedzi pojawiaj> siC 
sporadyczne błCdy leksykalno-gramatyczne nie 
zakłócaj>ce komunikacji oraz nieliczne błCdy 
ortograficzne nie zmieniaj>ce znaczenia wyrazuś 
wypowieda charakteryzuje siC ucyciem 
urozmaiconych struktur gramatyczno-
leksykalnych oraz bogactwem jCzykowym, brak w 
niej powtórzeM. 

4 UczeM zna i potrafi zastosować 
wiCkszoWć struktur gramatyczno-
leksykalnych, popełnia nieliczne błCdy, 
które nie zakłócaj> komunikacji i które 
potrafi samodzielnie poprawić. 

UczeM dobrze rozumie rócnorodne 
teksty, potrafi je streWcić, dokonać 
właWciwego wyboru informacji i 
zastosować w innym kontekWcie, 
potrafi ustosunkować siC do 
informacji zawartych w tekWcie, 
czCsto wyci>gaj>c poprawne wnioski 
na jego podstawie. 

UczeM rozumie rócnorodne 
wypowiedzi, potrafi wydobyć z nich 
informacje kluczowe i szczegółowe, 
chociac mocliwe s> pewne 
nieWcisłoWci w rozumieniu informacji 
szczegółowych, które nie maj> 
jednak istotnego wpływu na 
całoWciowe zrozumienie. 

Wypowieda charakteryzuje siC 
logiczn> konstrukcj>, jest bogata pod 
wzglCdem treWci i słownictwa, 
wystCpuj> niezbyt urozmaicone 
struktury składniowe, pojawiaj> siC 
sporadyczne błCdy leksykalno-
gramatyczne oraz błCdy w 
wymowie, które nie zakłócaj> 
komunikacji, wypowieda jest płynna 
i w całoWci zrozumiała 

Wypowieda jest w całoWci zgodna z tematem, 
zgodna z załocon> form> z niewielkimi 
uchybieniami, zawiera wszystkie elementy 
okreWlone w poleceniuś charakteryzuje siC 
poprawnym ujCciem tematu, wypowieda w 
znacznym stopniu jest spójna i logiczna, wystCpuj> 
nieliczne błCdy gramatyczno-leksykalne nie 
zakłócaj>ce komunikacji, pojawiaj> siC nieliczne 
błCdy ortograficzne nie zmieniaj>ce znaczenia 
wyrazu, interpunkcja w ducym stopniu poprawna, 
w wypowiedzi wystCpuj> zrócnicowane struktury 
gramatyczno-leksykalne, pojawiaj> siC nieliczne 
powtórzenia 

3 UczeM zna i potrafi zastosować 
podstawowe struktury okreWlone w 
programie nauczania, popełnia doWć 
liczne błCdy czasami zakłócaj>ce 
komunikacjC. 

UczeM rozumie ogólny sens 
przeczytanego tekstu, potrafi 
wyszukać informacje kluczowe i 
niektóre szczegółowe, potrafi w 
wiCkszoWci przypadków uzasadnić 
swoje odpowiedzi 

UczeM potrafi okreWlić ogólny sens 
wysłuchanego tekstu, okreWlić jego 
problematykC, czCWciowo wydobyć 
informacje kluczowe i szczegółowe. 

Wypowieda jest poprawna pod 
wzglCdem konstrukcji, jest uboga 
pod wzglCdem treWci, charakteryzuje 
siC jednostronnoWci> ujCcia tematu, 
ucyciem podstawowego słownictwa 
zgodnego z tematem wypowiedzi 

Wypowieda jest czCWciowo zgodna z tematem i 
załocon> form>, zawiera wiCkszoWć elementów 
okreWlonych w poleceniu, charakteryzuje siC 
ogólnikowym, jednostronnym ujCciem tematu, jest 
czCWciowo niespójna i nielogiczna, wystCpuj> w 
niej doWć liczne błCdy gramatyczno-leksykalne, 
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oraz ograniczonym zakresem 
ucytych struktur, wystCpuj> liczne 
powtórzenia oraz błCdy jCzykowe i 
błCdy w wymowie czCWciowo 
zakłócaj>ce komunikacjC, 
wypowieda jest niezbyt płynna, 
jednak w wiCkszoWci zrozumiała 

które czCWciowo zakłócaj> komunikacjC, 
wypowiedz charakteryzuje siC niewielkim 
zrócnicowaniem ucytych struktur gramatyczno-
leksykalnych, wystCpuj> liczne powtórzenia 

2 UczeM zna i potrafi posługiwać siC 
wybranymi podstawowymi 
strukturami gramatyczno-
leksykalnymi, niezbCdnymi w 
typowej komunikacji, popełnia 
liczne błCdy, czCsto zakłócaj>ce 
komunikacjC.  

UczeM potrafi wskazać temat 
przeczytanego tekstu, jednak 
czCsto ma problemy z 
okreWleniem ogólnego sensu, 
znajduje tylko niektóre 
informacje kluczowe, czasem 
potrafi uzasadnić swoje 
odpowiedzi, jednak w 
wiCkszoWci przypadków ma z 
tym duce problemy. 

UczeM potrafi wskazać temat 
wysłuchanego tekstu, rozumie 
fragmentarycznie informacje 
zawarte w tekWcie, rozrócnia w 
wiCkszoWci informacje 
prawdziwe od fałszywych, 
rozumie polecenia nauczyciela i 
czCWciowo wypowiedzi kolegów. 

Konstrukcja wypowiedzi jest 
chaotyczna, uboga w treWć i 
słownictwo, charakteryzuje siC 
nieporadnym ucyciem struktur 
składniowych, a pojawiaj>ce siC 
liczne błCdy jCzykowe i błCdy w 
wymowie w ducym stopniu 
zakłócaj> komunikacjC, brak 
płynnoWci wypowiedzi, 
wypowieda jest po czCWci 
zrozumiała 

Wypowieda w znacznej mierze odbiega od 
tematu, jest w niewielkim stopniu zgodna z 
załocon> form>, zawiera niewielk> czCWć 
elementów okreWlonych w poleceniu, w 
ducym stopniu jest nielogiczna i niespójna, 
wystCpuj> w niej bardzo liczne błCdy 
gramatyczno-leksykalne w znacznym 
stopniu zakłócaj>ce komunikacjC, pojawiaj> 
siC liczne błCdy ortograficzne i 
interpunkcyjne oraz bardzo liczne 
powtórzenia, wypowieda charakteryzuje siC 
bardzo w>skim zakresem ucytych struktur 
gramatyczno-leksykalnych 

1 UczeM nie spełnia wymagaM na ocenC dopuszczaj>c>. 

TreWci nauczania w poszczególnych działachŚ 
Unite 1 

UmiejCtnoWci Słownictwo Gramatyka TreWci interkulturowe Przygotowanie do matury 
– Podawanie adresu strony lub poczty 
internetowej.  
– Wypowiadanie siC na temat prasy i roli 
mediów.  
– Wyracanie opinii na temat 
równouprawnienia kobiet  
i mCcczyzn. 
– Wyracanie celu.  
– Wyracanie zniechCcenia, znucenia.  
– Opisywanie i komentowanie treWci 
obrazu. 

– Media: prasa, Internet.  
– Savoir-vivre  
w Internecie (na forach).  
– ZajCcia domowe, podział ról 

– Imiesłów czasu 
teraaniejszego le participe 
présent.  
– Forma gérondif.  
– Zdanie podrzCdne 
okolicznikowe celu.  
– Zaimek nieokreWlony 
n’importe...  

 

– Wybrani malarze francuscy 
i ich twórczoWć. 
– Analiza utworu 
malarskiego.  
– Wizerunek kobiety we 
francuskim malarstwie XIX 
w.  
– Przykład obrazu malarza 
polskiego z XIX w.   

UmiejCtnoWci 
– Udzielanie odpowiedzi na proste pytania. 
– Prowadzenie rozmowy z odgrywaniem roli. 
– Wypowiadanie siC na podstawie materiału stymuluj>cego 
(uzasadnianie wyboru, uzasadnianie odrzucenia). 
– Redagowanie wypowiedzi pisemnej: e-mail.  
– ZnajomoWć Wrodków jCzykowych. 
Tematyka 
– KULTURA: media. 
– NAUKA I TECHNIKA – korzystanie  
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
– bYCIź RODZINNź I TOWARZYSKIź – obowi>zki domowe. 

Unite 2 
UmiejCtnoWci Słownictwo Gramatyka TreWci interkulturowe Przygotowanie do matury 

– Wyracanie przyzwolenia i przeciwstawienia. 
– Układanie programu wymiany szkolnej.  
– Opowiada-nie o organizacji i przebiegu 
wymiany szkolnej.  
– Wyracanie relacji czasowychŚ czasu trwania 
czynnoWci oraz jej zakoMczenia.  
– Wyracanie warunku.  
– Opisywanie krajobrazów.  
– Rozumienie wypowiedzi dotycz>cych 
historii imigracji we Francji.  

– Słownictwo słuc>ce do opisu 
krajobrazu (górskiego, morskiego, 
miejskiego i wiej- 
skiego).  
– Słownictwo dotycz>ce zjawiska 
imigracji.  
 

– Zdanie podrzCdne 
okolicznikowe opozycji  
i przyzwolenia. 
– Wyracenia czasowe, np.  d’ici, 
pendant, en, pour, dans,  
il y a, depuis. 
– Forma nieosobowa 
czasowników cd. 
– Stosowanie trybu ł>cz>cego le 
subjonctif cd.  

– Piosenka Tikena Jah Żakolyíego o 
tematyce imigracyjnej.  
– Historia imigracji we Francji 
(przyczyny, okolicznoWci, kraje 
pochodzenia najliczniejszych grup 
imigrantów).  
– Imigracja w Polsce. 

UmiejCtnoWci 
– Udzielanie odpowiedzi na proste pytania. 
– Prowadzenie rozmowy z odgrywaniem roli. 
– Wypowiadanie siC na podstawie materiału 
stymuluj>cego (uzasadnianie wyboru, uzasadnianie 
odrzucenia). 
– Rozumienie tekstów pisanych.  
Tematyka 
– bYCIź RODZINNź I TOWARZYSKIź – sposoby 
spCdzania wolnego czasu.  
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– Wyracanie rozczarowania, zawodu i 
entuzjazmu. 

– Nominalizacja. – SZKOŁA – miCdzynarodowa wymiana szkolna  
i studencka. 
– VWIAT PRZYRODY – krajobraz. 
– PALSTWO I SPO-ŁźCZźLSTWO – polityka 
społeczna w zakresie imigracji.  

Unite 3 
UmiejCtnoWci Słownictwo Gramatyka TreWci interkulturowe Przygotowanie do matury 

– Relacjonowanie przebiegu wycieczki lub 
spaceru.  
– Wyracanie zakazu i nakazu.  
– Żormułowanie zasad postCpowania w parku 
narodowym.  
– Opisywanie stanu zdrowia, objawów 
choroby.  
– Żormułowanie zaleceM dotycz>cych 
zdrowego stylu cycia.  
– Udzielanie odpowiedzi na pytania testu 
dotycz>cego stylu cycia. 
– Wypowiadanie siC na temat zwierz>t. 
– Wyracanie opinii na temat organizmów 
modyfikowanych genetycznie. 

– Nazwy czCWci ciała.  
– Choroby, dolegliwoWci i ich objawy.  
– Lekarstwa i sposoby leczenia chorób.  
– Słownictwo ucywane w czasie wizyty 
u lekarza.  
– Słownictwo nazywaj>ce czynnoWci 
lekarza i pacjenta.  
– Nazwy wybranych drzew.  
– Nazwy wybranych zwierz>t. 
– Wyracenia i zwroty z nazwami 
zwierz>t. 

– Wyracenie wykrzyknikowe.  
– Konstrukcje słuc>ce do 
formułowania zakazu  
i nakazu. 
– Konstrukcje czasownikowe.  
– Zdanie podrzCdne 
bezokolicznikowe.  
– Zaimki rzeczowne pytajne.  
– Zwrot avoir mal ‡. 

– ZwierzCta domowe Żrancuzów, 
m.in. tzw. les NAC.  
– Francuski park narodowy 
Mercantour.  
– Parki narodowe w Polsce.  
– Lekcja botaniki: organizmy 
modyfikowane genetycznie.  
 

UmiejCtnoWci 
– Udzielanie odpowiedzi na proste pytania. 
– Prowadzenie rozmowy z odgrywaniem roli. 
– Opisywanie zdjCcia i rozmowa na jego podstawie.  
– Wypowiadanie siC na podstawie materiału 
stymuluj>cego (uzasadnianie wyboru, uzasadnianie 
odrzucenia). 
– Rozumienie ze słuchu.  
– Redagowanie wypowiedzi pisemnej: e-mail.  
Tematyka 
– ZDROWIE – samopoczucie, choroby, ich objawy i 
leczenie, higieniczny tryb cycia.  
– VWIAT PRZYRODY – roWliny i zwierzCta. 

Unite 4 
UmiejCtnoWci Słownictwo Gramatyka TreWci interkulturowe Przygotowanie do matury 

– Relacjonowanie przebiegu zdarzenia  
i komentowanie go. 
– Relacjonowanie wydarzeM przeszłych.  
– Wyracanie opinii na temat  
zjawiska  
społecznego (przemocy).  
– Wyracanie nagany.  
– Rozumienie wypowiedzi na temat zamieszek 
po meczu  
piłkarskim oraz wolontariatu. 

– PrzestCpczoWć  
i przemoc.  
 

– Zdanie podrzCdne 
okolicznikowe czasu.  
– Zasada zgodnoWci czasów, 
wyracanie przyszłoWci  
w przeszłoWci (le futur dans le 
passé).  
– Czasowniki se passer  
i arriver. 
– Żorma złocona bezokolicznika. 
– Bezokolicznik w formie 
przecz>cej. 

– Wiedza  
o społeczeMstwieŚ prawa i obowi>zki 
obywateli francuskich.  
– Stowarzyszenie SOS Racisme 
walcz>ce  
z przejawami dyskryminacji 
rasowych.  
– Niektóre z praw obywateli polskich.  
– Polskie stowarzyszenia 
antyrasistowskie. 

UmiejCtnoWci 
– Udzielanie odpowiedzi na proste pytania. 
– Prowadzenie rozmowy z odgrywaniem roli. 
– Opisywanie zdjCcia i rozmowa na jego podstawie.  
– Wypowiadanie siC na podstawie materiału 
stymuluj>cego (uzasadnianie wyboru, uzasadnianie 
odrzucenia). 
– Rozumienie ze słuchu.  
Tematyka 
– SPORT – imprezy sportowe. 
– PALSTWO I SPO-ŁźCZźLSTWO – przestCpczoWćś 
wolontariat, akcje charytatywne. 

Unite 5 
UmiejCtnoWci Słownictwo Gramatyka TreWci interkulturowe Przygotowanie do matury 

– Wskazywanie konsekwencji okreWlonych 
działaM.  
– Opisywanie planów na przyszłoWć (cycie 
zawodowe). 
– Pisanie SMS-ów ‡ la franÁaise. 
– Rozumienie  
i stosowanie zabiegów maj>cych na celu 
skondensowanie informacji w formie SMS-a.  
– Pisanie listu motywacyjnego. 
– Tworzenie spójnej wypowiedzi. 
– Wyracanie rozczarowania i niezadowolenia. 

– List motywacyjnyŚ jego czCWci i 
funkcje.  
– Skróty i wyracenia stosowane w SMS-
ach. 

– Zdanie podrzCdne 
okolicznikowe skutku. 
– Ł>czniki  
logiczne: spójniki  
i wyracenia słuc>ce do  
logicznego i/lub 
chronologicznego ł>czenia zdaM 
i/lub fragmentów tekstu. 
 

– Budowa i zasady konstruowania 
listu motywacyjnego po francusku. 
– JCzyk francuskich SMS-ów. 
– Najwacniejsze instytucje paMstwa 
francuskiego i ich polskie 
odpowiedniki. 
– Funkcje prezydenta, premiera, 
rz>du,  parlamentu i rady 
konstytucyjnej we Francji. 
– żłówne wartoWci Republiki 
Francuskiej.  
– Symbole Francji.  
– Siedziby władz francuskich. 

– Udzielanie odpowiedzi na proste pytania. 
– Prowadzenie  rozmowy z odgrywaniem roli. 
– Opisywanie zdjCcia i rozmowa na jego podstawie.  
– Wypowiadanie siC na podstawie materiału 
stymuluj>cego (uzasadnianie wyboru, uzasadnianie 
odrzucenia).  
– ZnajomoWć Wrodków jCzykowych. 
– Wypowieda pisemnaŚ list prywatny. 
Tematyka 
– NAUKA I TECHNIKA – korzystanie z nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
– PALSTWO I SPOŁźCZźL-STWO – udział  w cyciu 
politycznym  i akcjach charytatywnych. 

 


