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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 28.10.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 16 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. 
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Zadanie 1.(5 p.) 
Przeczytaj uważnie kartkę pocztową, a następnie odpowiedz na pytania (1-5), zaznaczając 
znakiem „X” właściwą odpowiedź (A-C). 

 

Orléans, le 8 décembre 
 
Cher Pierre, 
 
Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du 
ski à Méribel. Julien nous prête son 
appartement. Nous invitons Carine, l'amie de 
Margot. 
Est-ce que tu voudrais venir avec nous ? 
 
Tes amis, Paul et Sylvie 
 
 

 
 
 
 

   Pierre Detaille      
 

   22 rue du Chat     
 

   59000 Lille            

 
1. Où est-ce que Paul et Sylvie habitent ? 

A. à Orléans  B. à Lille  C. à Méribel 
 

2. Où vont Paul et Sylvie pour les vacances de Noël ? 
A. à Orléans  B. à Lille  C. à Méribel 

 
3. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? 

A. Ils vont dormir. B. Ils vont travailler. C. Ils vont faire du ski. 
 

4. Qui est-ce qu'ils invitent ? 
A. Pierre et Margot B. Carine et Julien C. Pierre et Carine 

 
5. Quelle est la date de départ en vacances ? 

A. Le 8 décembre. B. Le 23 décembre. C. Le 2 janvier. 
 
Zadanie 2. (5 p.) 
Do podanych zdań wpisz nazwę odpowiedniej części ciała. Wybierz ją spośród nazw podanych 

poniżej. Trzy nazwy zostały podane dodatkowo. 
 

les pieds, les cheveux, les oreilles, les yeux, le front, les mains, la bouche, les dents 
 
1. On écoute avec  ____________________________________________________ . 

2. On regarde avec ____________________________________________________ . 

3. On parle avec ______________________________________________________ . 

4. On marche avec ____________________________________________________ . 

5. On dessine avec ____________________________________________________ . 
  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/p2.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/p2.htm
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Zadanie 3. (5 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji, dotyczących umeblowania pomieszczeń w domu 
są prawdziwe (Prawda), a które fałszywe (Fałsz), wpisując przy każdej informacji znak „X” 
we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 

 Prawda Fałsz 

1. Dans le salon il y a un canapé et une télé.   

2. Dans la chambre il y a un lit et une table.   

3. Dans la cuisine il y a un frigo et une baignoire.   

4. Dans le couloir il y a une armoire et un tapis.   

5. Dans la salle de bain il y a un lit et une baignoire.   

 
Zadanie 4. (5 p.) 
Do każdego pytania (1-5) dobierz prawidłową odpowiedź (A-F). Wpisz rozwiązania (A-F) 
do tabeli. 

Questions Réponses 
1. Qui est-ce? A. Au magasin. 
2. Qu’est-ce que c’est? B. Pierre. 
3. Quel âge as-tu? C. 15 ans. 
4. Tu comprends? D. Je nage. 
5. Où vas-tu? E. Non, tu peux répéter? 
 F. Un livre. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
Zadanie 5. (5 p.) 
Przeczytaj uważnie ciąg słów i w każdym wierszu (1-5) skreśl słowo, które nie pasuje 
do pozostałych. 
 
1.  la mer, la tante, la fille, la mère 

2.  mardi, jeudi, janvier, vendredi 

3.  un garçon, une fille, un collège, un homme 

4.  content, grand, petit, beau 

5.  la montagne, le travail, la mer, le lac 
 
Zadanie 6. (5 p.) 
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika être lub avoir. 
 
1. Il ______________ un chien. 

2. Nous ______________ 14 ans. 

3. Ils ______________ à Paris. 

4. Tu ______________ un frère? Non, je ______________ un fils unique. 
 



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk.2021/2022 

STOPIEŃ SZKOLNY 

4 z 8 

Zadanie 7. (5 p.) 
Przeczytaj zdania i zgodnie z ich treścią dopasuj odpowiedni wiek. Każde zdanie uzupełnij 
liczebnikiem zapisanym słowami. Do wyboru masz następujące liczby: 2, 5, 8, 17, 25, 63. 
Jedna liczba została podana dodatkowo. 
 
1. Anne travaille déjà. Elle a ________________________________________________ ans. 

2. Pierre est petit, il ne parle pas encore. Il a ___________________________________ ans. 

3. Agathe va au lycée. Elle a ________________________________________________ ans. 

4. Thomas va  déjà à l’école primaire. Il a  _____________________________________ ans. 

5. Monsieur André est agé. Il a ______________________________________________ ans. 
 
Zadanie 8. (5 p.) 
Uzupełnij zdania (1-5) czasownikami w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego, 
zaznaczając znakiem „X” właściwą odpowiedź (A-C). 
 
1. Ils ______________ à l’école. 

A. va B. vont C. allent 

2.  Nous voulons ______________ 
A. dansons. B. dansont. C. danser. 

3. Qu’est-ce que tu ______________ 
A. fais ? B. fait ? C. faire ? 

4. Ils ______________ leur petit déjeuner. 
A. prenent B. prendent C. prennent 

5.  J’ai faim et je ______________ manger. 
A. veux B. veut C. veus 

 
Zadanie 9. (5 p.) 
Dokończ zdania, wpisując narodowość w odpowiedniej formie, zgodnie z nazwą kraju. 
Zwracaj uwagę na rodzaj i liczbę przymiotników. 
 
1. Ania habite en Pologne. Elle est   _____________________________________________. 

2. Pierre et Yves habitent en France. Ils sont ______________________________________. 

3. John habite en Angleterre. Il est  _____________________________________________. 

4. Carla habite en Italie. Elle est ________________________________________________. 

5. Natalia et Elena habitent en Espagne. Elles sont _________________________________. 
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Zadanie 10. (5 p.) 
Wpisz nazwy pomieszczeń, w których najczęściej wykonujemy opisane w zdaniach czynności. 
 
1. On se lave dans  __________________________________________________________. 

2. On prépare le déjeuner dans ________________________________________________. 

3. On dort dans  ____________________________________________________________. 

4. On regarde la télé, on reçoit des amis dans  ____________________________________. 

5. On met des chaussures et un manteau pour sortir dans  __________________________. 
 
Zadanie 11. (5 p.) 
Zapisz poniższe wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, dobierając je w pary. Jeden wyraz został 
podany dodatkowo. 
 

grand, beau, riche, noir, sympa, laid, petit, blanc, joyeux, pauvre, triste 
 
1. _________________________________-_______________________________________ 

2. _________________________________-_______________________________________ 

3. _________________________________-_______________________________________ 

4. _________________________________-_______________________________________ 

5. _________________________________-_______________________________________ 
 
Zadanie 12. (5 p.) 
Które zdanie (1-6) wyraża emocje podane w tabeli. Wpisz do tabeli odpowiednią cyfrę (1-6). 
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo. 

1. J’ai peur. 
2. Quel dommage. Je suis désolé. 
3. Je suis très inquiet. 
4. C’est magnifique! 
5. Je suis si content. 
6. Je suis triste, malheureux. 

 

podziw smutek strach żal zadowolenie 

     

 
Zadanie 13. (5 p.) 
Przeczytaj uważnie zdania, a następnie podkreśl poprawną formę przymiotnika.  
 
1. Sophie et Marie sont allemands/ allemandes. 

2. Elle adore la musique américain/ américaine. 

3. Ces livres sont très intéressants/  intéressantes. 

4. Ma maison est beau/ belle. 

5. C’est une jupe bleu/ bleue. 
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Zadanie 14. (5 p.) 
Do każdej z opisanych sytuacji (1-5) zaznacz właściwą reakcję (A-C), zakładając, że jesteś 
uprzejmą osobą. 
 
1.  Twoja najlepsza koleżanka zaprasza Cię na swoje urodziny. 

A.  Non, je suis fatigué.  B. Je viens avec plaisir. C. Peut-être. 
 
2. Mama prosi Cię o pomoc. 

A. Oui, bien sûr. B. Demain. C. Oh non, jamais. 
 
3. Spóźniasz się na lekcję. 

A. Le cours a déjà commencé? B. Pardon pour mon retard. C. Pardon, je suis en avance. 
 
4. Babcia wręczyła Ci piękny prezent. 

A. Ce n’est pas joli. B. Je ne le veux pas. C. C’est super. 
 
5. Mimo wcześniejszej obietnicy nie możesz przyjść do kolegi. 

A. Pardon, je ne peux pas venir. B. Pardon, je ne veux pas venir. C. Je viens demain. 
 
Zadanie 15. (5 p.) 
Dopasuj poniższe wypowiedzi (1-5) do przedstawionych na ilustracjach sytuacji (A-F). 
Do tabeli wpisz odpowiednią literę (A-F). Jedna ilustracja nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
 

 wypowiedź ilustracja 

1. Pardon, madame, j’ai une question.  

2. J’adore faire des promenades !  

3. J’ai six heures de cours aujourd’hui, et toi?  

4. Vous êtes bien Monsieur Legrand? Enchantée.  

5. Quelle heure est-il?  
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Zadanie 16. (5 p.) 
Weronika planuje zwiedzić przedstawione na rysunkach zabytki Paryża. Podpisz każdy z nich 
nazwą z poniższej listy. Jedna nazwa została podana dodatkowo. 
 
L’Arc de Triomphe  / Le Sacré-Coeur / La Notre-Dame de Paris / Le Panthéon /Le Louvre /  
La Tour Eiffel 

 
1. ____________________________  2. ____________________________ 
 
 

 
3. _________________________________  4. _______________________________ 
 

 
5. ________________________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


