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CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI 
 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 15 stronach jest wydrukowanych 

11 zadań.  

2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi. Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

3. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL 

i przyklej naklejkę z kodem. 

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie 

z poleceniami. 

5. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD. 

6. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

7. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę  

z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 

 

8. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą. 

 

 

Powodzenia! 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 

NADZORUJĄCY 

Uprawnienia ucznia do: 
  

nieprzenoszenia 

zaznaczeń na kartę. 
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Czas pracy: 

45 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SF-1 
 

 



 

Strona 2 z 15 

Zadanie 1. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz 

znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

 

1.1. Chłopiec opisuje wizytę u lekarza. TAK   NIE  

       

1.2. Chłopiec proponuje koleżance coś do jedzenia. TAK   NIE  

       

1.3. Dziewczynka opowiada, jak spędza wolny dzień. TAK   NIE  

 

 

Zadanie 2. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce,  

w którym dialog się odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce 

zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 

 

A.  B. 

 

 

 

C.  D. 

 

 

 
 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

   
  



Strona 3 z 15 

Zadanie 3. (0–4) 

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj  

do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku 

pozostanie niewykorzystane. 

 

  
  

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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Zadanie 4. (0–5) 

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu  

w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę 

obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

4.1. Jaki sport uprawia dziewczynka? 

A. B. C. 

   

 

4.2. Czego dziewczynka nie włożyła do walizki? 

A. B. C. 

 
  

 

4.3. Które zdjęcie opisuje chłopiec?  

A. B. C. 

   
  



Strona 5 z 15 

4.4. Co chłopiec chce podarować mamie? 

A. B. C. 

   

 

4.5. Która dziewczynka wykonała wszystkie polecenia fotografa? 

A. B. C. 

   
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ OD 1. DO 4. NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
  



Strona 6 z 15 

Zadanie 5. (0–3) 

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę  

A, B albo C. 

 

 

A. Elle est délicieuse ! 

B. Très volontiers ! 

C. De rien ! 

 

 

A. Quelle horreur ! 

B. Désolé ! 

C. Génial ! 

 

 

A. À côté de l’école. 

B. De Paris. 

C. En bus. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

Tu aimes 

cette soupe ? 

5.1. 

Où tu 

habites ? 
5.3. 

Tu as eu une 

bonne note 

au test. 

5.2. 
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Zadanie 6. (0–5) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja  

nie pasuje do żadnej sytuacji. 

 

 

6.1. Koleżanka pyta Cię, czego się napijesz. Co jej odpowiesz?  

   

6.2. Koleżanka zamówiła dla Ciebie pizzę. Jak jej podziękujesz?   

   

6.3. Chcesz, żeby kolega zrobił Ci coś do jedzenia. Jak go o to poprosisz?  

   

6.4. Kolega pyta Cię, co umiesz przygotować do jedzenia. Co mu odpowiesz?  

   

6.5. Kolega chce się dowiedzieć, o której godzinie jadasz obiad. Co mu odpowiesz?  

 

 

A. Avec plaisir, mais je ne sais pas cuisiner. 

B. Je sais faire de très bonnes omelettes. 

C. Fais-moi un sandwich, s’il te plaît. 

D. Un verre de jus de fruits. 

E. Généralement, à midi. 

F. Merci, j’ai très faim. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7. (0–3) 

W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe zakończenie, zgodne z treścią ilustracji. Wpisz 

znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 
 

 

7.1. Sur le dessin, 

A. il pleut.  

   

B. il neige.  

   

C. il y a du soleil.  
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7.2. Le garçon fait 

A. du ski.  

   

B. du patin.  

   

C. de la luge.  

 

7.3. La femme achète 

A. des bonbons.  

   

B. une glace.  

   

C. un thé.  

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
  



Strona 10 z 15 

Zadanie 8. (0–3) 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

 

A. parents B. jouer C. gagner  D. est E. enfants  F. a 

 

 

 
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

  

Tu aimes dessiner et tu as toujours  

des idées intéressantes ? 

 

Nous t’invitons au concours de dessin  

« Ma ville 8.1. _____ verte ». 

 

Le jury attend ton dessin jusqu’au 30 avril. 

De nombreux prix sont à 8.2. _____ : appareils photo, 

livres et DVD. Pour les dix premiers lauréats, 

nous allons organiser une exposition. 

 

* Ce concours est pour tous les 8.3. _____ de 5 à 10 ans. 
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Zadanie 9. (0–3) 

Zdecyduj, o kim/o czym jest każdy tekst (9.1.–9.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy 

temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje 

do żadnego tekstu. 

 

A. professeur B. grand-père C. policier D. chien 

 

 

9.1. 

Il s’appelle Max. Il a travaillé pour  

la police. Aujourd’hui, il est vieux : il a 

dix ans. Il est noir avec des oreilles 

blanches. Nous jouons ensemble au 

ballon. Il dort dans ma chambre, sous 

mon lit. 

 9.2. 

Il est super. Il a fait du sport  

et maintenant, il ne travaille plus.  

Il est très intelligent et courageux.  

Il adore les animaux. Le week-end,  

il passe du temps avec ses petits-enfants  

et moi, je suis son petit-fils préféré.  

Ce texte parle d’un .  Ce texte parle d’un . 

 

 

9.3. 

Il est grand et fort. Il a vingt-cinq ans. 

Le sport, c’est sa passion. Toute ma 

classe aime avoir des cours de sport avec 

lui. Moi aussi. Il entraîne l’équipe  

de basket-ball de notre école. 

 

Ce texte parle d’un . 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 10. (0–4) 

Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) 

odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst. Uwaga! Jeden tekst pozostanie 

niewykorzystany. 

 

 
 

Mama pyta: 
Jean 

odpowiada: 

Z którego 

tekstu Jean 

dowiedział  

się o tym? 

  

10.1. 

  

10.2. 

  

10.3. 

  

10.4. 

  

Oui, je le sais. 
Quand est-ce qu’il y a le spectacle ? 

Tu le sais ? 

Oui, je le sais. 
Combien coûtent les pommes ? 

Tu le sais ? 

Oui, je le sais. 
Qui a préparé un dessert ? 

Tu le sais ? 

Oui, je le sais. 
Pourquoi il faut manger des pommes ? 

Tu le sais ? 
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A. B. 

  
 

C. 

Bienvenue sur le site www.mangezdespommes.fr ! 

Mangez 2 pommes par jour 

pour avoir un beau sourire et être en forme ! 

C’est très facile ! 
Vous voulez plus d’informations ? 

Lisez la suite ! 

 

D. E. 

 Message     

         De : Paul  

         À : Jean  

         Objet : Salut !  

                 
Salut Jean, 

Viens chez moi cet après-midi. Papa  

a téléphoné à tes parents et ils sont 

d’accord. Nous pouvons jouer sur 

l’ordinateur. Maman a fait un gâteau 

aux pommes. Tu vas adorer ! 

À bientôt ! 

Paul 

 

        
  
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

Accueil   |   Contact   |   Archives Rechercher 

Prix spécial ! 
 

Pommes à 2 euros/kg ! 
 

1 euro/kg pour les personnes 

qui achètent 5 kilos ou plus ! 

Jus de pomme 100% 
 

Boire frais 

 Le jus peut rester au frigo  

3 jours au maximum. 

 

À consommer avant le 30 juin 2015 

Pomme verte et ses amis 
 

Nous invitons tous les enfants 

et leurs parents ! 
 

Théâtre Odéon, 24 rue Pascal 

le 20 juin 2015 à 19h 

entrée 5 euros  

 

Plus d’informations  

au 23 67 89 54 09. 
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Zadanie 11. (0–4) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 

odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 Message     

         De : michel@abc.com  

         À : sylvie@xyz.fr  

         Objet : Salut !  

                  

Salut Sylvie, 

Comment ça va ? Tu es toujours au lit ? Tu n’as pas pu venir au concert  

des Lions ! Quel dommage ! Papa et moi, nous avons passé une bonne soirée. 

Malheureusement, maman n’est pas venue avec nous. Elle finit son travail à vingt 

heures. 

Les musiciens ont chanté leur première chanson à dix-neuf heures. Génial !  

J’ai beaucoup aimé ! Le concert a fini à vingt et une heures. Après, j’ai acheté pour toi 

le nouveau CD des Lions. J’ai aussi un souvenir pour moi. J’ai déjà leur T-shirt donc 

j’ai décidé de prendre un livre sur l’histoire du groupe. 

Pour rentrer, nous avons pris un taxi. Là, il n’y a pas de bus et le métro est trop loin. 

Bisous, 

Michel 

 

         

 

11.1. Avec qui Michel est allé au concert ? 

A. B. C. 
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11.2. À quelle heure le concert a commencé ? 

A. B. C. 

   
 

11.3. Qu’est-ce que Michel a acheté pour Sylvie ? 

A. B. C. 

   

 

11.4. Comment Michel est rentré à la maison ? 

A. B. C. 

 

 

 
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 



 

 

 


