Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

KLUCZ
Język francuski
2015-2016 Etap wojewódzki
Zadanie 1
1.1 b
1.2 a
1.3 b
1.4 c
1.5 c
Zadanie 2
2.1 F

2.2 V

2.3 F

2.4 F

2.5 V

3.2 d

3.3 b

3.4 c

3.5 a

Zadanie 3
3.1. e
Zadanie 4
1. médicaments
2. maladies
3. médecins / médecins spécialistes / spécialistes (en médecine) / docteurs
Uwaga : w przypadku odpowiedzi typu : professions lub occupations przyznaje
się 0.5 pkt ze względu na zbyt dużą ogólność słowa.
4. outils / instruments / matériels / appareils / objets
5. examens
Zadanie 5
Vivre sainement
Dormir minimum 8 heures
Manger des fruits
Pratiquer régulièrement un sport
Ne pas manger trop de sucreries
Faire de temps en temps des examens médicaux
Eviter le stress
Prendre soin de soi
Ne pas fumer de cigarettes
Ne pas boire d’alcool
Uwaga: W przypadku przestawienia kolejności słów (np. ne manger pas)
odpowiedź przyznaje się 0 pkt

za
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Zadanie 6
6.1 b

6.2 a

6.3 c

6.4 a

6.5 b

7.2 b

7.3 c

7.4 a

7.5 b

Zadanie 7
7.1 a
Zadanie 8 i 9
W kryterium treści uczeń może otrzymać maksymalnie 3 pkt.
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający
odniósł się, bądź doniósł się częściowo w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych
elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.
Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która
odnosi się do wszystkich trzech podpunktów treści polecenia, przy czym
przynajmniej do jednego w sposób bardziej szczegółowy (3 pkt)
Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać
komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do 1 lub 2 podpunktów polecenia, przy
czym przynajmniej do jednego w sposób bardziej szczegółowy (2 pkt)
Jako element, do którego zdający odniósł się częściowo w pracy, należy uznać
komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do 1 podpunktu polecenia w sposób
ogólny (1 pkt)
Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje
podpunktu treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób całkowicie
niekomunikatywny (0 pkt)
II. Oceniany jest również zasób i umiejętność stosowania słownictwa oraz
poprawność językowa.
Za ten aspekt uczeń może otrzymać maksymalnie 2 p.
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 liczba błędnie napisanych wyrazów (zawierających błędy
gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne) nie przekracza 25% liczby wszystkich
wyrazów lub jeżeli wypowiedź jest niespójna.
0 punktów, jeżeli w wypowiedzi liczba błędnie napisanych wyrazów
(zawierających błędy gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne) przekracza 25%
liczby wszystkich wyrazów lub jeżeli wypowiedź jest niezrozumiała (brak słów
kluczowych, duża ilość błędów ortograficznych/gramatycznych, powodująca, że
wypowiedź jest niekomunikatywna albo niejednoznaczna).
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Uwaga: Jeżeli praca nie zawiera wymaganej ilości słów jest oceniana wyłącznie
w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.
Zadanie 10
10.1 a

10.2 b

10.3 a

10.4 c

10.5 a

Transkrypcja tekstu do zadania 1
Suite aux attentats terroristes, survenus à Paris le vendredi 13 novembre,
le Gouvernement français a déclaré l’Etat d’urgence et a pris des mesures
exceptionnelles de réglementation de la circulation et de protection des personnes.
Les jours suivant les attentats, beaucoup d’endroits touristiques ont été fermés au
public, tels les salles de concert, les musées, la Tour Eiffel, le Château de Versailles,
les tours de la Cathédrale Notre-Dame et, en général, le quartier de Saint-Denis.
Depuis ce temps-là, la France est mobilisée pour lutter contre le terrorisme, mais les
gens essayent de vivre normalement, même s’ils ont peur. Néanmoins, certains
grands événements culturels et sportifs ont été annulés ou reportés à l’année
prochaine.
Malgré tout, l’année 2015 a été riche en événements. Les grandes dates, comme la
Nuit des Musées, les Journées du Patrimoine, la Nuit Blanche..., devenues des
manifestations incontournables dans la vie des Parisiens, sans oublier les grandes
fêtes, comme la Fête de la Musique, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet ont joui
d’une grande popularité et ont attiré des foules d’amateurs.
Ces derniers jours, les médias ont parlé beaucoup du Téléthon, événement caritatif
dont le chanteur Marc Lavoine est devenu parrain cette année. Cette initiative a réuni
de nombreux artistes. Les 4 et 5 décembre 2015, lors d’une émission télévisée de 30
heures en direct et sans interruption, ils ont donné des concerts pour aider les
personnes atteintes de maladies rares. Mais ce ne sont pas uniquement les artistes
qui ont contribué à la collecte de dons, mais aussi les gens simples qui soutiennent
régulièrement les oeuvres caritatives.
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