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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap szkolny – 25.10.2022 

Kod ucznia:__________                                                    Wynik: _________/60 pkt.  

Instrukcja dla ucznia 

 Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 a)    Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. Nie 

wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

b)   Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy arkusz 

testowy składa się z 8 stron i zawiera 10 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy w 

druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

c)    Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

d)   Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

e)    Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne 

odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. 

f)    Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie udziel 

poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały zaznaczone lub wpisane 

zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. 

g)   Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać. 

h)   Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega ocenie. 

i)      Pracuj samodzielnie. 

j) Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs. 

k)   Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi 60 minut. 
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 Zadanie 1. (0-6pkt) 

Przeczytaj tekst i zaznacz, które informacje są prawdziwe, a które nie mają odzwierciedlenia w 

tekście. 

  

De : Monique 

À : Jeanne 

Objet : invitation samedi et dimanche 

  

Bonjour Jeanne, 

Je t’invite chez moi samedi et dimanche. Samedi, il y a une fête „Princes et Princesses”. Pour les 

filles, il faut des vêtements roses et dorés. Pour les garçons, il faut des vêtements bleus et noirs. Dans 

ton sac, mets aussi des vêtements propres pour dimanche, un pyjama et des CD pour la musique ! 

Bisous 

Monique 

 

L.P  VRAI FAUX 

1.1  Jeanne invite Monique.   

1.2 Il faut un déguisement de sorcier   

1.3 Les garçons doivent apporter des 

vêtements bleus et noirs. 

  

1.4  Les filles doivent apporter des 

vêtements rouges et dorés. 

  

1.5 C’est une fête avec de la musique.   

1.6  La fête a lieu vendredi   

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

 Zadanie 2. (0-8pkt) 

Przeczytaj afisze, a następnie zaznacz, gdzie zazwyczaj możemy je zobaczyć. Uwaga: jedno z 

miejsc podano dodatkowo i nie pasuje do żadnego afisza. 

  

2.1.    Le match de basket: mardi 7/10/2022. 

2.2.    Les pulls - seulement 10 euros ! 
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2.3.    Un café en plus à 1 euro pour l’achat de glaces. 

2.4.    Séances du matin: films tous les jours à 10h30. 

2.5.    Prochain train : 3 min 

2.6.    Le secrétariat est ouvert de 9h00 à 16h00. 

2.7.    Bienvenue à bord de la ligne 96. 

2.8.    Aujourd’hui, le poulet frites -  seulement 10 euros! 

  

A. Au stade 

B. Dans un restaurant 

C. Dans un magasin 

D. Dans un bus 

E. Dans un café 

F. Dans une école 

G. Sur la porte d’un cinéma 

H. Dans une gare 

I. Dans la salle de concert 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

        

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

 Zadanie 3. (0-6pkt) 

Przeczytaj opisy członków rodziny Sophie. Dopasuj opis do osoby. Jedna z osób nie pasuje do 

żadnego opisu. 

 

3.1.    Elle s’appelle Emma, c’est la femme de papa. Elle a les yeux bleus, les cheveux longs,   

blonds et bouclés. 

3.2.    Il a les cheveux noirs et courts. C’est le plus jeune de la famille. 

3.3.    Elle s’appelle Jeanne, elle a 10 ans et elle adore passer du temps avec Sophie. 

3.4.    Il a les cheveux courts, une moustache rousse, il a 32 ans et il est mari d’Emma. 

3.5.    Il est le plus âgé de la famille et il a les cheveux gris. 

3.6.    Elle a les cheveux gris mi-longs et des lunettes. C’est la femme du grand-père. 
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A.   Le grand-père 

B.   La maman 

C.   La soeur 

D.   La tante 

E.   La grand-mère 

F.    Le papa 

G.    Le frère 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

      

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

Zadanie 4 (0-5 pkt) 

Wpisz do tabeli niepasujące słowo z szeregu.  

4.1.  carré - droit - rond - ovale  

4.2. noirs - marron - bleus - roux  

4.3. l'école - la classe - le lycée - le collège  

4.4 le goûter - le déjeuner - le petit déjeuner - le croissant 

4.5  vendredi - samedi - dimanche - midi 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

     

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

Zadanie 5 ( 0 -5 pkt) 

Przetłumacz na język francuski zapisane w nawiasach słowa. Punktowane będą jedynie 

poprawne gramatycznie i ortograficznie odpowiedzi. 

5.1. Charles vient  ................................... (na czas) à l'école. 
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5.2. ................................. (Przykro mi) je ne peux pas aller au cinéma avec toi. 

 

5.3. Marie boit …………………….. (sok pomarańczowy) au petit déjeuner. 

 

5.4. Ses frères adorent ........................... (siatkówkę) et regardent toujours les matchs à la télé. 

5.5. (Ona słucha) ..................................... un livre audio intéressant. 

 

5.1  

5.2  

5.3  

5.4  

5.5  

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

 

Zadanie 6 (0 - 5 pkt) 

Luki w podanych zdaniach uzupełnij wyrazami oznaczającymi części garderoby.  

 

 

6.1. Les gens protègent les yeux du soleil et ils portent  des ..............................................................  

6.2. En hiver, quand il fait très froid tout le monde porte un ………………………........ sur la tête.  

6.3. Quand il pleut, nous mettons un ……………………........ ou 6.4 nous prenons  

un ……………….................. avec nous.  

6.5 Coco Chanel est fameuse par sa petite ………………….. noire.  

 

6.1  

6.2  

6.3  

6.4  

6.5  

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7 (0- 5 pkt) 

Uzupełnij luki w zdaniach 7.1-7.5 jedną z trzech przedstawionych form czasownika. Zakreśl 

prawidłową odpowiedź A, B lub C. 

7.1. Je n’ai pas d’argent : tu ……………. me prêter 10 euros? 

A. peux 

B. peut 

C. pouvez 

7.2. Il pleut, ..................................... à la maison! 

A. restent 

B. restons 

C. vont 

7.3. .......................................... attention, c’est encore très chaud ! 

A. Faites 

B. Fait  

C. Font 

7.4. Demain, nous .......................................... des courses au supermarché. 

A. allons faire 

B. vont faire 

C. fait 

7.5. Qu’est-ce que tu ……………….. au petit déjeuner? 

A. bois 

B. buvez 

C. boit 

 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

     

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

Zadanie 8 (0-5pkt) 

Połącz ze sobą nazwy zabytków z Paryża. W zadaniu zostały podane 2 dodatkowe odpowiedzi, 

które nie pasują do żadnego zabytku. 

8.1. La cathédrale  A. Louvre 

8.2. L’Arc de B. Elysées 

8.3. Le musée du C. Luxembourg 

8.4. Le jardin du D. Sacré - Coeur 
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8.5. Les Champs -  E. Triomphe 

 F. Eiffel 

 G. Notre-Dame de Paris 

 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

     

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 

Zadanie 9 (0-5pkt) 

Przeczytaj wyrazy związane z Francją, a następnie dopasuj do nich odpowiednie skojarzenia. 

Do nazwy z pierwszej kolumny dopasuj wyjaśnienie z drugiej. Wpisz odpowiednią literę do 

tabeli. W zadaniu zostały podane 2 dodatkowe odpowiedzi, które nie pasują do żadnego hasła.  

9.1 La Seine A. C’est un plat  

9.2 Lucky Luke B. C’est le symbole des sportifs français 

9.3 La Corse C. C’est un fleuve 

9.4 Le coq D. C’est un sport 

9.5 Les escargots E. C’est le personnage d’une BD 

 F. C’est un drapeau 

 G. C’est une île française 

 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

     

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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 Zadanie 10. (0-10pkt) 

Masz nową pasję i w związku z tym po lekcjach uczęszczasz na dodatkowe zajęcia (np. muzyczne, 

sportowe, artystyczne). Napisz do kolegi/ koleżanki z Francji list, w którym:  

1. informujesz na jakie zajęcia uczęszczasz 

2. podajesz dni tygodnia, w których chodzisz na te zajęcia (jak często tam chodzisz) 

3. opisujesz, co na nich robicie  

4. opisujesz swoje wrażenia z zajęć.  

Uwaga! W celu zachowania anonimowości podpisz się jako XYZ. 

Pamiętaj, aby zrealizować każdy z czterech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna 

wynosić od 40 do 70 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, bogactwo 

językowe oraz poprawność językowa. 

De : xyz@gmail.com 

À : abc@wanadoo.fr 

Objet : coucou ! 

..............................................................................................................……………..…………............... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

..............................................................................................................……………..…………............... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

..............................................................................................................……………..…………............... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


