KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

23 stycznia 2018 r. – zawody II stopnia (rejonowe)
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Uwaga!
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60.

I.

7 p.

Po 1 p. za każde poprawne zdanie.
1.faux; 2.vrai; 3.faux; 4. vrai; 5. faux; 6. faux; 7. vrai;

II.

4 p.

Po 1 p. za każde poprawnie wskazane zakończenie zdania.
1.a; 2.c; 3.c; 4.a;

III.

4 p.

Po 1 p. za każdy poprawnie wskazany wyraz.
1. métro; 2. taxi; 3. train; 4. avion;

IV.

4 p.

Po 1 p. za każde poprawnie przyporządkowane zdanie.
1.b; 2.e; 3.c; 4.a;

V.

6 p.

Po 1 p. za każdą poprawnie przyporządkowaną do rysunku poradę.
1.f; 2.a; 3.g; 4.b; 5.e; 6.d;

VI.

5 p.

Po 1 p. za każdy poprawnie wskazany wyraz.
1.b) une poire;
2.d) un genou;
4.c) les chevaux;
5.e) le stade;

3.b) une cuisine;

VII.

6 p.

Po 1 p. za każdy poprawny wybór sytuacji.
1.b; 2.c; 3.a; 4.b; 5.c; 6.c;

VIII.

8 p.

Po 1 p. za każdy poprawnie zapisany czasownik.
le passé composé:
1. sont allés; 2. est revenue; 3. a bu;
le futur simple:
5. fera;
6. aura;
7. finiront;

4. s’est réveillé;
8. seras;

Po 0,5 p. za każdy poprawnie wskazany element zdania.
1.b;
2.a;
3.a;
4.a;
5.b;
6.a;
7.b;
8.b;

10.a;

IX.
X.

10 p.
6 p.
Treść
3 p.
2 p.
1 p.
0 p.
Forma
1 p.
0 p.

9.b;

Kryteria punktowania:
Wypowiedź bogata, uwzględnia wszystkie treści wskazane w poleceniu.
Wypowiedź uwzględnia wszystkie treści wskazane w poleceniu.
Wypowiedź uwzględnia więcej niż połowę treści wskazanych w poleceniu.
Brak wypowiedzi lub wypowiedź nie spełnia powyższych kryteriów.
Wypowiedź zawiera wszystkie lub większość wymaganych elementów formy: datę, zwrot powitalny,
zwrot pożegnalny, podpis. Zawiera przynajmniej czterdzieści słów.
Wypowiedź pomija większość wymaganych elementów formy lub wszystkie i/lub zawiera mniej niż
czterdzieści słów.

Poprawność językowa i ortograficzna
2 p.
Wypowiedź bezbłędna i w pełni zrozumiała lub prawie bezbłędna, a ewentualne błędy są nieliczne
i nie zakłócają komunikacji.
1 p.
Wypowiedź zawiera liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji lub wypowiedź zawiera
nieliczne błędy, które sporadycznie utrudniają komunikację.
0 p.
Wypowiedź zawiera liczne błędy, które w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają komunikację.

