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I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań 

ETAP I − SZKOLNY 

15 listopada 2019 r., godz. 10.00 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 

Zasady ogólne 

 

1. Test składa się z 11 zadań. 

2. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi. Za każda poprawna odpowiedź przyznajemy 

jeden punkt. 

3. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź 

(lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu. 

4. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów. 

5. Brudnopisy zamieszczone pod zadaniami 1−11 oraz na końcu pracy nie podlegają 

sprawdzeniu. 
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ZADANIA ZAMKNIĘTE 

 

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów 

1  

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

A. faveur  

B. genou  

C. voiture  

D. bureau   

E. oiseau  

F. terreur  

G. bicyclette  

H. vélo  

I. stade  

J. tu ouvres    

2 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

A. classe   

B. yeux    

C. nez    

D. cirque    

E. livres    

F. serviette   

G. couteau     

H. leçon    

I. entière   

J. rats  

3 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-5) 

A. petit  

B. grande  

C. longue……  

D. touffue  

E. marron 
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4 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

A. chapeaux bleus   

B. hommes charmeurs   

C. tableaux originaux  

D. chavaux noirs     

E. plats locaux    

F. chandails oranges     

G. riz salés    

H. gars matinaux   

I. sont sucrées    

J. sont vertes  

5 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

jeune  - ancien  

plat      - arrondi  

énorme – petit  

vide     - plein  

loyal    - déloyal  

bloqué   - libre  

mouillé – sec  

cru    - cuit  

généreux – avare  

haut - bas  

6 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

1. partent   

2. prend   

3. rentre   

4. va    

5. finis   

6. fais    

7. prenons  

8. sommes    

9. peux   

10. vois  
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7 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

1. VRAI   

2. VRAI   

3. FAUX  

4. VRAI  

5. FAUX   

6. VRAI  

7. VRAI   

8. VRAI   

9. VRAI   

10. VRAI  

8 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

A. que   

B. qui   

C. que   

D. qui   

E. où   

F. dont   

G. que   

H. dont   

I. que   

J. où  

9 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-5) 

1. sur   

2. sous   

3. près   

4. dans   

5. entre 
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10 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

1. le   

2. une   

3. la   

4. un   

5. une   

6. Les   

7. le   

8. la   

9. la   

10. une  

11 

(1 punkt za poprawną 

odpowiedź) 

(0-10) 

1. d’ /   

2. de /   

3. de   

4. / à  

5. En  

6. /en  

7. /en  

8. /au  

9. À  

10. Sur la 
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