Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013

KLUCZ ODPOWIEDZI
Konkurs z Języka francuskiego dla gimnazjów
ETAP WOJEWÓDZKI
suma punktów 65
Transkrypcja tekstu słuchanego.
En France, comme d’ailleurs dans les autres pays aussi, il y a beaucoup de fêtes. Certaines
sont célébrées plus solennellement, d’autres moins ou pas du tout. Moi, depuis toute petite,
j’adore Noël. C’est la fête la plus joyeuse, car elle réunit toute la famille. En plus il y a le Père
Noël qui apporte les cadeaux. Ils les laisse près de la cheminée, pas comme en Pologne. En
Pologne, il les met sous l’arbre de Noël, joliment orné avec des boules, chaînes, et autres
décorations.
La seconde fête que j’adore, c’est la Saint-Valentin, le 14 février. Mon petit ami m’offre ce
jour-là des roses rouges ou un petit cœur en sucre.
Il y a aussi une tradition que j’aime beaucoup, et notamment celle du 01 mai. En France, on
s’offre alors des muguets. Hmm, ça sent bon le muguet ! Vous connaissez cette fleur ? Elle
est blanche et elle sent très fort.
Zadanie I
1. b
2. b
3. c
4. a
5. b
Zadanie II
1. Les Français ont dépensé 37,7 mld en ligne : sur internet
2. Ils ont acheté le plus les mois avant Noël : en novembre et décembre
3. Ils ont acheté un peu moins : le panier d’achat a légèrement diminué
4. En 2011, plus de Français a commandé sur internet : de nombreux
5. Ils ont fait en moyenne 13,7 opérations : transactions
Zadanie III
1. Où tes parents font les courses ?
Ils font les courses dans un magasin, dans un supermarché/hypermarché, à l’épicerie
2. Quel cadeau tu achèteras à ton ami(e) pour la Saint-Valentin ?
Je lui achèterai un cœur, une rose, des fleurs
3. Qu’est-ce que les gens achètent le plus souvent sur internet ?
Ils achètent des vêtements, du parfum etc...
4. A ton avis, les Polonais achètent plus dans les magasins traditionnels ou sur internet ?
Pourquoi ?
A mon avis, ils achètent plus dans les magasins traditionnels (ou sur internet), car c’est
moins cher, plus commode, plus pratique
5. Selon toi, les Polonais dépensent pour les cadeaux plus ou moins que les Français ?
Pourquoi ?
Selon moi, ils achètent moins, car ils sont moins riches, ils ont moins d’argent.
Uznać należy każdą inną logiczną i poprawną gramatycznie odpowiedź.
Strona 1 z 4

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013

Zadanie IV
IV. a.

Un
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de

miel
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sucre
W tym zadaniu za brak uzgodnienia rzeczownika w liczbie mnogiej odejmuje się 0,25
punktu.
IV b.
1. épluchez

2. coupez

3. mettez

4. pressez

5. sucrez

6. servez

Zadanie V
Klucz zawiera przykładowe odpowiedzi. Uznać należy również każdą inną poprawną
odpowiedź.
1. J’ai faim. - Mange quelque chose ! Mange un croissant ! etc...
2. J’ai froid. - Habille-toi ! Mets un pull ! etc
3. J’ai mal à la tête. - Prends un cachet ! Prends de l’aspirine ! etc...
4. Je n’ai pas d’argent. - Cherche un travail ! Demande aux parents ! Demande à ta
maman/ton papa ! etc.
5. Je suis fatigué(e). - Repose-toi ! Allonge-toi ! Va te coucher ! Arrête de travailler ! etc.
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Zadanie VI
1. les
2. le
3. brak rodzajnika
4. la, un, une
5. l’, la
Zadanie VII – W tym zadaniu wymaga jest pełna poprawność składniowa
i interpunkcyjna. W przypadku braku kropki, czy przecinka odejmuje się 0,25 punktu,
zaś przy niewłaściwej składni za zdanie daje się 0 punktów.
1.
2.
3.
4.

Pendant les vacances, je voyage beaucoup.
J’aime lire des livres d’aventure.
Quand il fait beau, je ne regarde pas la télé.
Le week-end, j’adore sortir avec mes amis.
5. Mes copains et moi, nous aimons jouer au foot.

Zadanie VIII
1. soigne
2. enseigne
3. répare, fait
4. conduit
5. joue
6. prépare
7. répond
8. surveille
9. éteint
10. fait, installe, répare
Zadanie IX i X
Oceniana jest umiejętność stosowania formy opisu, bogactwo słownictwa oraz poprawność
językowa. Punkty przydzielane są według poniższych kryteriów, zakreślając odpowiednią
rubrykę. Następnie zliczamy punkty. Maksymalnie 5 punktów. W zadaniu liczbę punktów
mnoży się odpowiednio przez 2.
1. Forma
2. Bogactwo słownictwa
3. Poprawność językowa

0
0
0

1
1
1

2
2

1. Forma
Maksymalnie 1 punkt, jeżeli uczeń opisze osobę podając informacje nt. jej wyglądu i
cech charakteru. Jeśli pominie jeden z elementów, ujmuje się 0,5 punktu.
1. Bogactwo słownictwa
Maksymalnie 2 punkty, jeżeli w opisie zawarte są zróżnicowane struktury leksykalne i
frazeologia.
1 punkt, jeżeli opis zawiera podstawowe słownictwo i niewiele przymiotników.
0 punktów, jeżeli opis zawiera niezróżnicowane struktury leksykalne i ubogie
słownictwo.

Strona 3 z 4

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013

3. Poprawność językowa
Maksymalnie 2 punkty, jeżeli w opisie zostały właściwie uzgodnione formy
gramatyczne, leksykalne i ortograficzne i jeśli ilość błędów nie przekracza 15% liczby
wszystkich wyrazów.
1 punkt, jeżeli I liczba błędnie napisanych wyrazów (zawierających błędy gramatyczne,
leksykalne lub ortograficzne) nie przekracza 25% liczby wszystkich wyrazów.
0 punktów, jeżeli w liście liczba błędnie napisanych wyrazów (zawierających błędy
gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne) przekracza 25% liczby wszystkich wyrazów.
Zadanie XI – Wiedza o Francji
1. Jak nazywa się obecny Prezydent Francji ?
b. François Hollande
2. Który z zamków nie leży nad Loarą ?
a. Château de Versailles
3. Który z kościołów nie znajduje się w Paryżu ?
c. Cathédrale de Fourvière
4. Gdzie znajduje się słynny Pałac Papieski ?
b. à Avignon
5. Dewiza Republiki Francuskiej to:
a. liberté égalité fraternité
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