Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022

KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Etap Rejonowy
Klucz odpowiedzi
Zad. 1.
Ilość punktów do zdobycia: 6 (1 punkt za właściwą odpowiedź, 0 – za niewłaściwą)
1B
2D
3A
4A
5B
6C
Zad. 2.
Ilość punktów do zdobycia: 6 (0,5 punkta za właściwą odpowiedź)
LE SALON
des fauteuils
une table basse
un tapis

LA CUISINE
un évier
un four
un frigo

LA SALLE DE BAINS
une baignoire
un lavabo
un lave-linge

LA CHAMBRE
une armoire
un lit
un tapis

Zad. 3.
Ilość punktów do zdobycia: 9 (1 punkt za poprawną odpowiedź, 0,5 punktu – gdy w odpowiedzi
brak rodzajnika lub jest niewłaściwy rodzajnik). W przypadku wystąpienia błędów
ortograficznych zaliczamy odpowiedź, jeśli błąd nie zaburza komunikacji i nie zmienia
znaczenia słowa słowa, (np. du buerre lub du beure – 1 pkt., ale du poule zamiast du poulet –
0 pkt.).
1. des framboises
2. du beurre
3. des haricots | des haricots verts
4. de l’huile
5. du miel
6. des concombres
7. du poulet
8. de la poire | des poires
9. de l’ail
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Zad. 4.
Ilość punktów do zdobycia: 3 (0,5 punkta za poprawną odpowiedź). W przypadku wystąpienia
błędów ortograficznych zaliczamy odpowiedź, jeśli błąd nie zaburza komunikacji i nie zmienia
znaczenia słowa słowa (w tym ćwiczeniu zaliczymy przykładowo odpowiedzi, w których brak
będzie właściwych akcentów, np. derriere, a cote de).
1. dans
2. derrière
3. entre
4. sous
5. à côté de | à droite de
6. devant
Zad. 5.
Ilość punktów do zdobycia: 5 (1 punkt za poprawną formę czasownika w podpunktach 1, 2, 4 i
6; 0,5 punktu za brak zmiany w podpunktach 3 i 5)
1. finissons
2. part
3. –
4. courons
5. –
6. offres
Zad. 6.
Ilość punktów do zdobycia: 10 (2 punkty za poprawnie i zgodnie treścią przetłumaczone zdanie;
każdy błąd skutkuje odjęciem 0,5 punkta). Zaliczyć można każdą odpowiedź, która jest
poprawna językowo i zgodna z treścią zdania polskiego.
1. Je voudrais (j’aimerais) réserver une chambre pour trois nuits.
2. Je vais à la mer (au bord de la mer) en vacances.
3. D’habitude (Habituellement) je vais à l’école en bus mais parfois je prends le vélo.
4. Dans le frigo il y a beaucoup de fromage, un peu d’œufs et un litre de lait. Je peux faire
de l’omelette (une omelette).
5. Il faut acheter des pommes et de la farine.
Zad. 7.
Ilość punktów do zdobycia: 9 (1 punkt za poprawną odpowiedź – wymagana jest całkowita
poprawność gramatyczna i ortograficzna)
1. a été
2. a eu
3. ont joué
4. ont sauté
5. a nourri
6. a donné
7. a vu
8. a fait
9. a pris
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Zad. 8.
Ilość punktów do zdobycia: 25 (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź)
N°
1 La bouillabaisse est un plat régional à base des poissons et fruits de mer.
2 --3 Le site touristique le plus visité en Normandie, c’est le Mont-Saint-Michel.
4 --5 --6 La première classe du collège c’est la sixième.
7 Les macarons, c’est une sorte des pâtisseries.
8 L’organisation qui réunit les pays et régions francophones s’appelle
l’Organisation Internationale de la Francophonie.
9 --10 La langue officielle au Maroc, c’est l’arabe.
11 --12 Le D-Day, c’était le 6 juin 1944.
13 --14 --15 --16 La capitale du Sénégal, c’est Dakar.
17 Claude Monet a eu sa maison à Giverny.
18 La capitale du Québec, c’est Québec.
19 Les escargots au beurre et au persil, c’est le plat bourguignon.
20 L’école en France est obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.
21 --22 --23 Les petits Français commencent l’école primaire à l’âge de 6 ans.
24 On parle français en Italie. (région Val d’Aoste)
25 Le camembert est le fromage qui est produit en Normandie.
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Zad. 9.
Ilość punktów do zdobycia: 10
Zachowana forma – kartka pocztowa:
formuły grzecznościowe na wstępie i w
zakończeniu
Treść :
a. wakacje w Normandii
b. co widziałeś(aś)
c. co robisz
d. czy podoba ci się region
Słownictwo :
nieliczne błędy leksykalne, niezakłócające
komunikacji
błędy zakłócają komunikację
Gramatyka
Nieliczne błędy gramatyczne, niezakłócające
komunikacji
Błędy zakłócają komunikację
Ortografia (nieliczne błędy ortograficzne)
Ilość słów

2
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