
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego  

28 stycznia 2015 r. – zawody II stopnia (rejonowe) 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 

 

Uwaga! 

Klucz podaje rozwiązania przykładowe, należy uznać każdą inną poprawną odpowiedź. 

Maksymalna liczba punktów – 60  

 

I.   5 p. Po 1 p. za każde poprawnie dopasowane sformułowanie. 

  1. b;    2. a;    3. f;   4. e;   5. c;    

II.   5 p. Po 1 p. za każde poprawnie dopasowane pytanie. 

   1. e;   2. b;   3. c;   4. f;   5. d;    

III. 5 p. Po 1 p. za każdy poprawnie wpisany przymiotnik lub przysłówek.  

  1. bien;   2. bonne;   3. le meilleur;   4. mieux;   5. meilleure; 

IV.  6 p.  Po 1 p. za każde poprawne wskazanie nadawcy. 

1. d;   2. c;   3. g;   4. e;   5. f;   6. a; 

V.  5 p.   Po 1 p. za każdy poprawnie wpisany rzeczownik z rodzajnikiem. 

   Uwaga:  za zapis z błędem językowym (np. brak rodzajnika) odejmuje się 0,5 p. 

  1. le cinéma;   2. le magasin des disques;   3. la poste;  4.  le collège;   5. l’hôtel. 

VI.  6  p.   Po 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie ilustracji do zdania.  

  1. b;    2. e;   3. c;    4. f;   5. g;   6. a; 

VII. 6  p.   Po 1 p. za każdą poprawną formę czasownika. 

   Uwaga:  za brak uzgodnienia końcówki le participe passé odejmuje się 0,5 p. 

   1. es allée;   2. avons vu;   3. a acheté;   4. sont arrivés;   5. a fini;   6. avez pris; 

VIII. 5 p. Po 1 p. za każdy poprawny antonim; 

  1. prochaine;   2. gai;   3. calme;   4. étroite;   5. rapide; 

IX.  5 p. Po 1 p. za każde poprawnie uzupełnione zdanie. 

   1. mai;   2. automne;   3. dimanche;   4. été;   5. décembre; 

X.   12 p.  Po 1 p. za każde wskazanie poprawne gramatycznie i zgodne z logiką zdania. 

1. a;    

2. b;   

3. b;    

4. a;    

5. a;    

6. b;    

7. a;    

8. b;    

9. a;    

10. a;    

11. b;    

12. a; 

 


