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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 07. 11. 2016 

 

1.  Test konkursowy zawiera 8 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się  

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (2 p.) 

Przeczytaj uważnie, co mówi Patrick o swoim pokoju i porównaj jego wypowiedź  

z rysunkami A i B. Zaznacz znakiem „x” w tabeli, o którym rysunku jest mowa. 
 

Ma chambre donne sur la cour. Même si elle est petite, je l’aime beaucoup. Devant la fenêtre 

il y a mon bureau où je joue sur l’ordinateur. À droite de la fenêtre se trouve une étagère sur 

laquelle mes livres et mes disques sont bien rangés. À droite de la fenêtre il y a aussi mon lit 

et le placard où je mets mes affaires. On ne voit presque pas les couleurs des murs parce 

qu’ils sont couverts d’affiches et de photos de mes voyages de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rysunek A rysunek B 
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Zadanie 2. (10 p.) 

Wykreśl intruza – jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych spośród pięciu w punktach  

od 1 do 10. Wykreślone słowo wpisz obok.  

 

0. café, thé, laid, lait, jus laid 

1. marcher, écouter, se promener, courir, aller  

2. pomme, poire, prune, frais, pamplemousse  

3. noir, blanc, bleu, rouge, joli  

4. un océan, un lac, une mer, un verre d’eau, une rivière  

5. du fromage, du jambon, de la chance, de la viande, du poisson  

6. dîner, déjeuner, trouver, goûter, manger  

7. se lever, lire, se laver, se coucher, se baigner  

8. le collège, le cousin, le fils, la tante, l’enfant  

9. trente, an, douze, deux, quarante  

10. le cinéma, la poste, le lycée, le sac, la piscine  

 

 

Zadanie 3. (5 p.) 

Gdzie usłyszysz te zdania ? Zaznacz znakiem „x” właściwe miejsce. 

 

 

A. B. C. 

 

 

  

1. N’entre pas dans 

l’eau! 

 

 

  

2. Viens m’aider à 

ramasser les 

pommes! 

   

3. Descends plus 

doucement, tu vas 

tomber ! 

   

4. Attention, tu vas 

écraser mon château 

de sable ! 

   

5. Attention, les 

skieurs arrivent ! 
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Zadanie 4. (5 p.) 

Obejrzyj rysunki na mapie Francji i uzupełnij zdania wyrażeniami pogody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En Bretagne, …………………………………. depuis 2 heures. 

2. Il fera beau et il y aura ……………………….... en Alsace. 

3. Dans les Alpes …………………………………., les skieurs sont contents. 

4. Au nord, il fait …………………………………. . 

5. Sur la Côte d’Azur, il …………………………………. mais il faut s’attendre à la 

pluie. 

 

 

Zadanie 5. (10 p.) 

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie czasu 

teraźniejszego. 

 

1. Vous (être) ………………………… très gentilles, les filles. 

2. Nous (avoir) ………………………… beaucoup de travail ce soir. 

3. Demain, elle (aller) ………………………… faire un gâteau. 

4. Est-ce que tu (pouvoir) ………………………… répéter, s’il te plaît. 

5. Les week-ends, nous (faire) ………………………… du vélo dans la région. 

6. Ils (venir) ………………………… de sortir. 

7. Vous (devoir) ………………………… manger moins. 

8. Je (partir) …………………………  demain matin. 

9. Il (prendre) ………………………… le métro pour aller à la maison. 

10. Elles (boire) ………………………… du café chaque matin. 
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Zadanie 6. (12 p.) 

Połącz wyrazy w zwroty, wpisując przy każdym czasowniku litery od A. do M.  

1. apprendre  

 

A. le sport 

2. écouter  B. à l’école 

3. jouer  C. de la guitare 

4. danser  D. à droite 

5. chanter  E. en forme 

6. prendre  F. une chanson 

7. photografier L. G. le tango 

8. tourner  H. un billet de train 

9. traverser  I. des photos 

10. être  J. à l’examen 

11. acheter  K. de la musique 

12. aller  L. une statue 

13. pratiquer  M. la rue 

 

Zadanie 7. (6 p.) 

Opisz przedstawione osoby przy pomocy przymiotników : sévère – triste – intelligent – 

content – capricieuse – timide 

 
 

 

 

Zadanie 8. (10 p.) 

Co powiesz w następujących sytuacjach ? Wybierz jedną z trzech odpowiedzi. 

1. Składasz życzenia babci z okazji Świąt Wielkanocnych. 

A. Bonnes fêtes de Noël, grand-mère! 

B. Joyeux anniversaire ! 

C. Joyeuses Pâques, grand-mère ! 
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2. Chcesz wiedzieć, która jest godzina. 

A. A quelle heure tu sors? 

B. Quelle heure est-il ? 

C. Quel jour sommes-nous ? 

3. Jak zapytasz o miejsce spotkania? 

A. On y va? 

B. On se voit où? 

C. On se rencontre quand? 

4. Jesteś w restauracji. Kelner pyta, czy smakowało Ci danie. Co powiesz? 

A. Le restaurant est agréable. 

B. Merci, je vais bien. 

C. C’était excellent. 

5. Co powiesz, by pocieszyć przygnębioną koleżankę z powodu choroby ? 

A. Je ne sais pas si tu vas guérir. 

B. Ce n’est pas grave. Tu vas bientôt guérir. 

C. Je vois que tu es en bonne forme. 

6. Przepraszasz osobę, którą niechcący potrąciłeś. 

A. Excusez-moi, Madame. 

B. Je vous en prie. 

C. S’il vous plaît. 

7. Proponujesz koledze pójście na kawę. 

A. Tu fais du café? 

B. Tu prends un café? 

C. Tu vas au café? 

8. Życzysz komuś smacznego. 

A. À table! 

B. Bon appétit! 

C. Servez-vous! 

9. Zaproś kolegę do kina. 

A. Je t’invite au cinéma, ce soir. 

B. Puis-je aller au cinéma avec toi ? 

C. Ce soir, je préfère aller au cinéma. 

10. Wchodzisz spóźniony do klasy. Co powiesz ? 

A. Quelle chance! 

B. Je suis un peu en avance. 

C. Exusez-moi de mon retard. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA KONKURSOWA 

           Zad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Razem 

Punkty 

przyznane 

         

Maksymalna 

liczba 

punktów 

2 10 5 5 10 12 6 10 60 

 


