
30 zagadnień 

Język francuski, kl. 1 LO po SP 

 

1. Napisz 3, 4 zdania na temat jednaj z osób na rysunku. Jak wygląda, w co jest ubrana, czym się 

zajmuje, jaki może mieć charakter i ile ma lat. 

 

2. Uzupełnij podane zdania czasownikami w czasie futur proche (przyszłym prostym) 

Np.:  Mes amis (Ne jamais comprendre).............................., pourquoi  j’ai quitté mon travail. 

L’avion pour Barcewlone (décoller) ...................... du terminal A. 

 

3. Wpisz podany czasownik w czasie przeszłym (passé composé lub imparfait) 

Il (être)……………… réglé comme une horloge. 

Mes grands-parents (aller) .................. chaque mercredi au cinéma. 

J’ .................. (envoyer) mon inscription à l’univercité il y a une semaine. 

 

4. Zaimek en – Odpowiedz na pytanie wg przykładu : Vous avez trois chiens? (non, cinq)  Non, 

nous  en avons cinq.) 

Np. 

 Ton copain a trois soeurs? (non, deux).............................. 

Est-ce que les enfants boivent du thé ? (oui, avec du citron)............................... 

Est-ce que tu mets du beurre sur les tartines ? (non, absolument pas)........................... 

 

5. Uzupełnij zdania zaimkiem względnym prostym qui lub que : 

Np. 

 Anne connaît le garçon….. est entré dans la salle. 

Il m’a rendu les films .... il avait regardé. 

Le portable est un outil ..... chacun possède. 

 

6. Zastąp podkreśloną częśc zdania zaimkiem y : 

Np.  

Vous êtes passés à la pharmacie ?................................ 

Nous habitons à Toulouse. ........................................ 

 



7. Wstaw zaimek przymiotny wskazujący ce, cette, cet, ces 

Np. 

 ….. scientifique est très connu. 

Est-ce que tu travailles ...... après-midi ? 

....... fille me plaît. 

 

8. Wpisz podany czasownik w czasie przeszłym (passé composé lub imparfait) 

Np.: 

 Ils ……………….. (boire) beaucoup de coca-cola, mais maintenant je leur achète uniquement 

des jus de fruit. 

Ma fille ................ (naître) au mois de mai. 

Julie ! Il ..................... (ne pas falloir) m’apporter autant de cadeaux ! 

Pendant ce week-end  nous ………………………. (se promener) et nous .......................... (lire). 

 

9. Opisz Twoją ulubioną postać (realną lub fikcyjną) :  wygląd, charakter co lubi lub czego nie 

lubi robić. Wykorzystaj co najmniej 4 znane Ci przymiotniki w odpowiedniej formie (rodzaj, 

liczba) – np.: bizarre, sympa, merveilleux, super, méchant, dangereux, effrayant, calme, nul, 

fascinant, horrible, intelligent, courageux, gentil, heureux, timide, itd. -  oraz co najmniej 4 ze 

znanych ci czasowników/ wyrażeń czasownikowych w odpowiedniej formie (osoba, czas) (np. 

router de la musique, surfer suir Internet, faire du sport, aller au cinéma, voyager, découvrir, 

inviter des amis, obéir itd.) Minimum 5 zdań. 

 

10. Połącz obrazek z odpowiednim przymiotnikiem określającym emocje/odczucia.  Np. affamé, 

amoureux,  effrayé, ennuyé, fâché, heureux, triste 

 

11. Podpisz obrazki wyrazami z listy (słownictwo związane z miastem) np.: l’église, le centre 

sportif, le gratte-ciel, la boucherie, le cinéma, la piscine, itd. 

 

12. Uzupełnij zdania wyrazami oznaczającymi pokrewieństwo: 

 
 Np. 

 Le frère de ma mère, c’est mon ................ 

La mère de ma mère, c’est ma ............ 



Je suis le .......... de mes grands-parents. 

 

13. Zamień na liczbę mnogą :  

Np . 

Un vieux cheval ........................ 

Un animal original ............................ 

Une belle femme .................................. 

Un chat têtu ................................... 

 

14. Wpisz cechy charakteru zgodne z definicjami. Nie zapomnij uzgodnić przymiotników. Np.: 

Elle parle tout le temps, elle est ……….,,,,,, 

On adore faire des rencontres, on est ............... 

Elles veulent tout savoir, elles sont ....................... 

Ils détestent attendre, ils sont ......................... 

 

15. Jak reagujesz w poniższych sytuacjach ?: 

Np. 

La prochaine excursion avec la classe est annulée 

Ta copine a eu un petit accident de voiture, mais elle n’est pas blessée 

Tu a gagné 500 euros au loto 

Deux adolescents de ta ville ont disparu. 

 

16. Przedstaw się 

17. Opisz swoją rodzinę 

18. Opisz, cp zabierzesz na bezludną wyspę 

19. Opisz swoje mieszkanie/dom 

20. Opisz swój pokój 

21. Opisz swoje zainteresowania 

22. Opisz swoje codzienne czynności 

23. Opiwiedz o swoim wyglądzie, ubraniach 

24. Opowiedz, na co wydajesz kieszonkowe 

25. Opowiedz o najlepszej koleżance, koledze 

26. Opowiedz o swojej najciekawszej podróży lub planach na nią 

27. Jakich lubisz ludzi 



28. Powiedz, która jest godzina, dzień tygodnia. Jaki miesiąc/porę roku  najbardziej lubisz i 

dlaczego. 

29. Opisz dzisiejszą pogodę 

30. Zadaj kilka pytań rozmówcy. Pożegnaj się. 

 

 

 

 

 


