
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z J ĘZYKA FRANCUSKIEGO 

dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego  

23 lutego 2011 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) 

 
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 

 
Uwaga! 

Klucz podaje rozwiązania przykładowe, naleŜy uznać takŜe kaŜdą inną poprawną odpowiedź. 
Maksymalna liczba punktów – 60  

 

  

I.   5 pkt Po 1 pkt za kaŜdą poprawnie wskazaną odpowiedź. 
  1- au guichet de la salle de concert, 2 – à l’agence Air France, 3 – à la gare, 4 – au musée, 
   5 – à l’aéroport. 

II.    5 pkt. Po 0,5 pkt za kaŜdy właściwie wpisany element. Ortografia jest kryterium drugorzędnym.  
  Cédric: sports (tennis), sorties (cinéma), maison (télévision), 
   Justine: sports (natation), sorties (théâtre), maison (lecture), 
   Olivier: (non), sorties (discothèque), maison (musique/piano, jeux vidéo) 
 

III.     5 pkt Po 1 pkt za kaŜde poprawnie wskazane zdanie.  
  Zdania zgodne z treścią tekstu: 2, 5,6,7,8. 

IV.  5 pkt  Po 1 pkt za kaŜde poprawne dopasowanie elementów. 
  1-d, 2-f, 3-b, 4-a, 5-e. 

V.   5 pkt   Po 1 pkt za kaŜdy poprawnie przyporządkowany wyraz. 
  1-les résultats d’un examen, 2-un malade hospitalisé, 3-les vacances, 4-un mariage,  
    5-un film. 

VI.  3  pkt   Po 1 pkt za kaŜdy właściwie podany przysłówek, poprawny pod względem gramatycznym 
    i ortograficznym. 
  1-vite (rapidement), 2-facilement (bien), 3-tranquillement (calmement). 

VII.  7 pkt    Po 1 pkt za kaŜdy czasownik napisany poprawnie pod względem gramatycznym 
    i ortograficznym. 
  1-sera, 2-sommes arrivés, 3-avait, 4-as vu, 5-faisait, 6-portaient, 7-changeront. 

VIII.  5 pkt    Po 1 pkt za kaŜdy poprawnie wskazany element.  
  1-ce que, 2-la meilleure, 3-qui, 4-dorme, 5-les. 

IX.  10 pkt  Punkty rozdzielamy według następujących kryteriów : 
 
 

Treść (zgodność z tematem, forma i bogactwo) – 6 pkt 
6-5 pkt – wypowiedź zgodna z tematem i logiczna, pełne wykorzystanie materiału 
     stymulującego, bogate słownictwo;  
4-3 pkt – wypowiedź w większości zgodna z tematem lub logiczna, duŜe 
     wykorzystanie materiału stymulującego, słownictwo umoŜliwiające prezentację 
     tematu; 
2-1 pkt – wypowiedź częściowo zgodna z tematem, niewielkie wykorzystanie materiału 
    stymulującego, słownictwo niezbędne do prezentacji tematu.  

Język (poprawność gramatyczno-ortograficzna) – 4 pkt  
4 pkt – błędy językowe i ortograficzne stanowią do 15% liczby wszystkich wyrazów; 
3 pkt – błędy językowe i ortograficzne stanowią do 25% liczby wszystkich wyrazów; 
2 pkt – błędy językowe i ortograficzne stanowią do 40% liczby wszystkich wyrazów; 
1 pkt – błędy językowe i ortograficzne stanowią do 50 % liczby wszystkich wyrazów; 



Kryteria oceniania zastosowane w części ustnej: 
  

 Pragmatique 6 

      Fluidité et phonétique 
0 1    

      Capacité à décrire (contenu) 0 1 2 3  
      Capacité à répondre aux sollicitations  
      de l’examinateur 

0 1 2   

Linguistique 3 
      Compétence morphosyntaxique  0 1 2 3  
Expressivité 1 
 

  


