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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY  

 

1.  Test konkursowy zawiera 14 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 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. Test wypełniaj długopisem, nie używaj 
korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu. 

6.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

7.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

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

 

 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem 

Liczba 
punktów 

7 5 3 4 7 6 8 6 4 8 5 8 6 3 80 
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Zadanie 1. (7 p.) 
Przeczytaj uważnie list Sylvie i zaznacz, które z poniższych informacji są prawdziwe (Prawda), 
a które fałszywe (Fałsz), wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie 
tabeli (Prawda/Fałsz).  
 

Chère Louise,  

Voici ma première lettre de Montreux. Je suis arrivée il y a un mois et j’habite avec deux 

copines. Le quartier est tranquille et agréable, et pas trop loin du centre. Le bord du lac est 

vraiment magnifique et je fais beaucoup de sport. Surtout de la planche à voile, parce que le 

moniteur est sympa !  

Bien sûr, les cours sont aussi très intéressants. Je travaille beaucoup mais ça me plaît.  

Je suis heureuse de te revoir pendant les vacances. Salue tes parents de ma part.  

Je t’envoie de gros bisous.  

Sylvie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2. (5 p.) 
Dopasuj do wypowiedzi (1-5) rysunki (A-F), które poprawnie przedstawiają ich treść. Wpisz 
do tabeli wybrane litery (A-F). Jeden rysunek nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
 
 
         1.       2.   3.          4.          5. 
 
 
 
 
 
 A.  B.  C.  D.  E.            F. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 Prawda Fałsz 

1. Sylvie est à Montreux depuis un mois.    

2. Elle partage un appartement avec deux garçons.    

3. Elle apprécie le quartier où elle vit.    

4. Son appartement est loin du centre.    

5. Le prof de planche à voile est gentil.    

6. Elle regrette de devoir beaucoup travailler.    

7. Louise est la sœur de  Sylvie.   
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Zadanie 3. (3 p.)  
Przeczytaj tekst, następnie do każdej luki (1-3) dobierz poprawne uzupełnienie (A-C), 
zaznaczając znakiem „X” właściwą odpowiedź. 
 

PARIS GRATUIT  

Vous n’avez pas d’argent mais vous ne voulez pas rester 1. ____ la maison ? 

Ce guide est fait pour vous. Vous y trouverez beaucoup d’idées pour bien 

passer le temps : les musées, les concerts, les cours de sport, à zéro euro. 

Choisissez l’activité qui vous 2. ____ plaisir. Dans ce miniguide, vous 

trouverez 3. ____ les informations pratiques : les dates et les horaires, le site 

Internet et l’adresse, avec un plan qui pourra vous aider à vous retrouver.  

 
Na podstawie: www.amazon.fr  
 

1. A. en   B. de    C. à  

2. A. va faire   B. faire   C. fais 

3. A. tous  B. toutes  C. tout 

 

 
Zadanie 4. (4 p.)  
Do każdej chmurki w dialogach (1-3) dobierz poprawne zdanie (A-F). Wpisz w każdą chmurkę 
wybraną literę (A-F).  
Podano dwa zdania więcej, nie pasują one do żadnego dialogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. B. C. 

Qu’est-ce que c’est? Au revoir ! Bien sûr! Voilà! 

 

D. E. F. 

Tu peux me prêter ton stylo ? Quel temps fait-il ? Tu peux répéter? 

 
                          Na podstawie: hachettefle 
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Zadanie 5. (7 p.)  
Popatrz uważnie na afisz filmowy i przeczytaj krótkie streszczenie oraz informacje podane 
obok plakatu. Następnie odpowiedz na pytania. 
 
 
 

 

 

 

 

Charlie est pauvre. Pour manger des bonbons, 

       il participe à un concours organisé par Willy 

       Wonka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment s’appelle le film? 

___________________________________________________________________________ 

2. Compte les personnages. Combien sont-ils? 

___________________________________________________________________________ 

3. Comment s’appelle l’auteur du film? 

___________________________________________________________________________ 

4. Comment s’appelle l’acteur principal? 

___________________________________________________________________________ 

5. Charlie a des bonbons? 

___________________________________________________________________________ 

6. Charlie aime les bonbons? 

___________________________________________________________________________ 

7. Il participe à un jeu? 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Comédie (1 h 56 min.) 

Date de sortie : 13 / 7 / 2005 

Film de Tim Burton 

Avec Johnny Depp, Freddie 

Highmore 
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Zadanie 6. (6 p.)  
O jakim pomieszczeniu jest mowa ? Przeczytaj uważnie opisy (1-6), a następnie do każdego 
z nich dopasuj odpowiednie pomieszczenie (A-G) znajdujące się w domu. Jedno 
pomieszczenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego opisu. 
 

1. C’est un endroit où nous pouvons préparer les repas,   A. la chambre à coucher 
     il y a une table et quelques tabourets.    B. la cuisine 
         C. le W.-C. 
2. C’est un endroit très important où l’on fait pipi.   D. la salle à manger 
         E. la cave 
3. C’est un espace où donne la porte principale à l’accès  F. la salle de bains 
    d’un appartement, d’une maison. Il n’y a pas   G. l’entrée 
    beaucoup de meubles. 
 
4. C’est un endroit où nous dormons et nous nous reposons.  
     Il y a un lit, une armoire et une table de nuit. 
 
5. C’est là où nous prenons une douche ou un bain et nous 
     nous lavons les dents. Il y a aussi une baignoire, un lavabo 
     et un miroir. 
 
6. C’est un endroit où nous mangeons et toute la famille 
    s’y réunit. Il y a une grande table et des chaises. 
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

 

     

 

Zadanie 7. (8 p.)  
Do każdego pytania (1-8) dobierz prawidłową odpowiedź (A-I). Wpisz rozwiązania (A-I)  
 

 

1. Où est la banque?      A. Avec eux. 

2. À qui est cette gomme?     B. Là, devant toi ! 

3. Oh les belles fleurs... Elles sont pour ta mère ?  C. Il est derrière eux, regarde bien. 

4. Tu pars seule ou avec tes frères ?    D. Il est quinze heures. 

5. Je vois les enfants de Marie mais où est ton fils ? E. À moi ! 

6. Vous habitez loin de chez Louis ?    F. Oui, je l’adore ! 

7. Comment est ton prof d’anglais ?    G. Mais non, madame, pour vous. 

8. Tu aimes le français ?     H. Très sympa ! 

        I. Non, juste à côté de chez lui. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Zadanie 8. (6 p.)  
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym 
uzupełnieniem luk (1-6). Wpisz odpowiednią literę (A–H) obok numeru każdej luki (1-6).  
Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  
 

A. B. C. D. E. F. G. H. 

après vers avant à ensuite pendant en dans 

 

Quand je suis 1. __________ vacances, je ne me lève pas 2.__________ onze heures. 

Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Puis, je vais faire du cheval 3.__________ midi. 

4.__________ le déjeuner, je fais une sieste 5.__________ une heure et 6.__________ 

quatre heures, quatre heures et demie, je vais au « Bar à thym » retrouver mes amis. Nous 

allons danser et nous rentrons très tard.  

 

Zadanie 9. (4 p.)  
Uzupełnij pytania (1-4) odpowiednimi słowami pytającymi (A-F). W każdą lukę wpisz 
odpowiednią literę (A-F). Podano dodatkowo dwa słowa, które nie pasują do żadnego 
zdania. 
 

A. B. C. D. E. F. 

Quelle Qui Qu’est-ce que D’où Quand Où 

 

1. En mai, en juin ? __________ est-ce que tu es né ? 

2. __________ vous voulez faire ici ? 

3. __________ est ta matière préférée ? 

4. __________ est-ce que vous venez ? De Pologne ? 

 

Zadanie 10. (8 p.)  
Uzupełnij zdania (1-8) poprawnym słowem (A-B), zaznaczając znakiem „X” właściwą 
odpowiedź (A-B). 
 

1. Où sont ______ livres? 

A. vos  B. votre 

 

2. Vous voyez ______ ballon de basket ? 

A. ce  B. cet 

 

3. Ils font ______ exercice numéro 4. 

A. le  B. l’ 

 

4. Elle vont au cinéma avec ______ amis. 

A. leurs  B. leur 

 

5. Alexandre va ______ la maison. 

A. a  B. à 

 

6. Ne ______ pas de chocolat. 

A. mangez B. manger 

 

7. Vous allez ______ vos vélos ! 

A. cherchez B. chercher  

 

8. Tu ______ l’ami de Justine. 

A. et  B. es 
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Zadanie 11. (5 p.)  
W opowiadaniu François o wakacjach brakuje czasowników. Uzupełnij luki czasownikami 
podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego. 

Jean et moi, nous ____________________ (aller) tous les étés en vacances dans les 

Pyrénées. En général, nous ____________________ (partir) début août. Nous 

____________________ (prendre) une location pour deux semaines. Jean 

____________________ (faire) du vélo presque tous les jours. Moi, je 

____________________ (lire). Nous aimons beaucoup ces deux semaines de vacances en 

montagne. 

Zadanie 12. (8 p.)  
Przeczytaj uważnie ciąg słów i w każdym wierszu (1-8) skreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. 
 

1. un appartement – un jardin – un château – un igloo 

2. tu peux – tu as – il regarde – tu es 

3. train – avion – voiture – lit 

4. novembre – juin – juillet – août 

5. mauvais – beau – super – bon 

6. se laver – se doucher – prendre un bain – se brosser 

7. la mer Mediterranée – l’Océan Atlantique – la Manche – les Alpes 

8. la Fête nationale du 14 juillet – la Toussaint – la Fête du travail – la rentrée scolaire 
 
Zadanie 13. (6 p.)  
Do każdej z opisanych sytuacji (1-6) zaznacz znakiem „X” właściwą reakcję (A-C). 
 

1. Kolega z Francji przedstawia Cię swoim rodzicom. Co powiesz?  
A. Enchanté(e).  B. Dommage.   C. Désolé(e). 
 
2. Spóźniłeś/Spóźniłaś się na lekcje. Co powiesz?  
A. Quelle chance!  B. Je suis en avance.  C. Excusez-moi de mon retard. 
 
3. Kolega Cię przeprosił. Jak przyjmiesz jego przeprosiny?  
A. S’il te plaît.   B. Ce n’est rien.  C. Tiens, c’est pour toi. 
 
4. Pytasz kolegę o opinię na temat nowych okularów? Co powiesz? 
A. À quoi tu penses?  B. Qu’est-ce que tu en penses?  C. Est-ce que tu penses à elles? 
 
5. Kolega zaprasza Cię na urodziny. Co powiesz?  
A. Viens, je t’attends!  B. Avec plaisir!   C. Je t’en prie! 
 

6. Twoi koledzy wyjeżdżają na wakacje. Co im powiesz na pożegnanie?  
A. Amitiés!   B. Bienvenue!  C. Bon séjour! 
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Zadanie 14. (3 p.)  
Przetłumacz na język francuski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania 
logiczne i poprawne gramatycznie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 
wpisywanych fragmentów zdań. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.  
 

1. Julie, (otwórz) ____________________________________________ ton livre à la page 9.  

2. Louis met une lampe (na stole)  ______________________________________________.  

3. Ce concours est (interesujący)  _______________________________________________. 

 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


