
 

Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. 

Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać 

w żadnej innej formie (w tym umieszczać na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako 

ćwiczeniowego/diagnostycznego w szkole. 

 

  

  

WPISUJE ZDAJĄCY  

KOD PESEL  

                 

 

 

dysleksja 

 

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 

Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

POZIOM ROZSZERZONY 

CZĘŚĆ I 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 stron (zadania 1 – 3). 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego. 

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 

5. Na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod 

i numer PESEL. 

6. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

STYCZEŃ 2012 

Czas pracy: 

120 minut 

Liczba punktów 

do uzyskania: 23 
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STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Przetłumacz na język francuski podane po polsku zwroty, wpisując je w miejsca 

zaznaczone linią ciągłą. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 

fragmentów zdań. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

1.1. Il a annulé le rendez-vous (z powodu choroby) ________________________________. 

1.2. Il a plu toute le nuit, (dlatego) _________________________ les routes sont mouillées. 

1.3. Elle a remarqué son ami (w głębi ogrodu) ____________________________________. 

1.4. Il ne sait pas chanter, (jednak) ________________________________ il adore le faire. 

Zadanie 2. (3 pkt) 
Przeczytaj zdania (2.1. – 2.6.). Następnie uzupelnij luki, przekształcając odpowiednie 

fragementy. Zastosuj inne konstrukcje gramatyczne, zachowując sens zdań 

wyjściowych. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 

fragmentów zdań. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

2.1. Elle a vu la pièce « Antigone », elle a entendu parler de cette pièce. 

Elle a vu la pièce « Antigone » ___________________________________________. 

2.2. Ton jardin est très joli, mon jardin n’est pas mal. 

Ton jardin est très joli, _________________________________________________. 

2.3. Antoine apportera l’ordinateur et le lecteur CD. 

L’ordinateur et le lecteur CD ____________________________________________. 

2.4. La mère a dit : « Je téléphonerai demain. » 

La mère a dit _________________________________________________________. 

2.5. Il vient chez nous, c’est formidable ! 

C’est formidable ______________________________________________________ ! 

2.6. Nous avons acheté cet appartement et nous sommes heureux. 

Nous sommes heureux _________________________________________________. 
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WYPOWIEDŹ PISEMNA 
 

Zadanie 3. (18 pkt) 
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać 

od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej  

w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer. 

1. « On peut toujours compter sur ses amis » Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się 

do powyższego stwierdzenia, podając argumenty za i przeciw. 

 

2. «C’est un livre  où le réel coexiste avec l’imaginaire. » Napisz recenzję książki dla 

młodzieży, do której odnosi się to zdanie. 

 

3. Napisz opowiadanie, które kończy się słowami: « Il n’oubliera jamais cette journée 

difficile» 

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. 

CZYSTOPIS 
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Liczba wyrazów w pracy  

Liczba błędów językowych  

Liczba błędów ort. _____ x 0,5 =  

Liczba błędów int. _____ x 0,5 =  

Suma błędów  

Procent błędów  

 

 TREŚĆ KOMPOZYCJA 
BOGACTWO 

JĘZYKOWE 

POPRAWNOŚĆ 

JĘZYKOWA 
RAZEM 

Poziom A B C A B C A B C A B C 
 Liczba 

punktów 
5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 


