
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO (nowa formuła)
ROK SZKOLNY 2017/2018
JĘZYK FRANCUSKI 
KLASA I LO_ poziom podstawowy

1. Nazwij części ciała. Połącz odpowiednie części ciała z odpowiednimi słowami.

2. Napisz liczebniki wybrane wybrane liczebniki główne

(w zakresie od 0 do 69) i połącz je z odpowiednimi liczbami.

3. Przedstaw się, powiedz ile masz lat, jaka jest Twoja narodowość, gdzie mieszkasz. 
Połącz odpowiednie pytania z odpowiedziami.

4. Odmień czasownik être w czasie terażniejszym.

5. Odmień czasownik avoir w czasie terażniejszym.

6. Odmień 1 wybrany czasowniki regularny (I gr.) w czasie teraźniejszym spośród 
podanych przykładów, np.: manger, parler, donner.

7. Odmień 1 wybrany czasownik zwrotny w czasie teraźniejszym spośród podanych 
przykładów, np.: se lever, s'habiller.

8. Odmień 1 wybrany czasownik nieregularny spośród podanych przykładów, np.: 
faire, aller, prendre, venir, lire, dire, partir, savoir, écrire. 

9. Odpowiedz na proste pytania i napisz o swoich zainteresowaniach, sposobie 
spędzania czasu. Przykładowe pytania: qu’est-ce que tu aimes faire?/ co lubisz 
robić? (np. o sporcie); que fais tu chaque jour? / co robisz codziennie? - pisemnie.

10. Odpowiedz na proste pytania i napisz o swoich zainteresowaniach, sposobie 
spędzania czasu. Przykładowe pytania: qu’est-ce que tu aimes faire?/ co lubisz 
robić? (np. o sporcie); que fais tu chaque jour? / co robisz codziennie? - wypowiedź 
ustna.

11. Opisz znaną Ci osobę (wygląd, podstawowe cechy charakteru) - pisemnie.

12. Opisz znaną Ci osobę (wygląd, podstawowe cechy charakteru) - wypowiedź ustna.



13. Wstaw w zdaniach odpowiednie zaimki przymiotne dzierżawcze: mon, ton, son,
ma, ta, sa, mes, tes, ses.

14. Wstaw w zdaniach odpowiednie rodzajniki nieokreślone: un, une, des -lub 
rodzajniki określone : le, la, l’, les.

15. Wstaw w zdaniach odpowiednie rodzajniki ściągnięte: à la, au, aux, de la, du, 
des.

16. Napisz maila do kolegi/koleżanki, w którym opowiesz, co będziesz robić w 
najbliższy weekend (użyj czasu przyszłego bliskiego futur proche).

17. Opowiedz, co będziesz robić w najbliższy weekend (użyj czasu przyszłego 
bliskiego futur proche) - wypowiedź ustna.

18. Ułóż odpowiednie pytania odpowiedzi, używając poprawnej formy pytania: o 
osoby: Qui est-ce ? Il / elle est comment? ;  o przedmioty: Qu’est-ce que c’est ? 
Qu’est-ce que..? ; o ilość: Combien ? - o miejsce: Où ? o sposób: Comment? ; 
konstrukcja Est-ce que....?;

19. Zamień przykładowe zdania twierdzące na przeczące.

20. Zamień przykładowe zdania oznajmujące na rozkazujące.

21. Podaj żeńską formę przykładowych rzeczowników w rodzaju męskim, np.: un 
acteur, un guide, un directeur, un president.

22. Powiedz, która jest godzina.

23. Napisz, która jest godzina - połącz odpowiedni obrazek z opisem godziny.

24. Przywitaj się, pożegnaj się (2 opcje: z rówieśnikiem/kolegą/rodzeństwem oraz z osobą 
dorosłą/urzędnikiem itp.) - wypowiedź ustna.

25. Przywitaj się, pożegnaj się (2 opcje: z rówieśnikiem/kolegą/rodzeństwem oraz z osobą 
dorosłą/urzędnikiem itp.) - wypowiedź ustna.

26. Wyraź Twój zachwyt / znudzenie - wypowiedź ustna lub pisemna

27. Wyraź Twoją zgodę/ niezgodę - wypowiedź ustna lub pisemna 

28. Wyraź Twoje podziękowanie /prośbę - wypowiedź ustna lub pisemna



29. Opisz Twoją rodzinę - wypowiedź ustna/pisemna

30. Wybierz odpowiednią odpowiedź opisującą kontekst wypowiedzi - wypowiedź 
ustna lub pisemna
Na przykład:

"Bonjour, une salade et 2 kg d'oranges s'il vous plaît."

A/ Je suis au marché

B/ Je suis à la boulangerie.

C/ Je suis à la boucherie.

"Bonjour, un aller/retour Nice - Paris s'il vous plaît."

A/ Je suis à la gare.

B/ Je suis à la banque.

C/ Je suis au stade.






