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

1. Przeczytaj krótki tekst ze zrozumieniem i odpowiedz na pytania do tekstu, wybierając jedną z 
podanych propozycji odpowiedzi. 

2. Wpisz odpowiedni zaimek przymiotny pytajny (les adjectifs interrogatifs): quel, quelle, quels, 
quelles. 

3. Wstaw w puste miejsca odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie (czas 
teraźniejszy – le présent ). 

4. Uzupełnij zdania zaimkiem przymiotnym wskazującym (les adjectifs demonstratifs): ce, cette, 
cet, ces.

5. Podaj obok rzeczownika odpowiednią jego formę w rodzaju żeńskim (rzeczowniki proste i 
złożone).

6. Napisz minimum 5 poprawnych zdań na podany temat z użyciem czasu przeszłego – jednego 
lub kilku (passé recent, passé composé, imparfait).

7. Dobierz prawidłowe sformułowanie (zadanie, wypowiedź) do określonego przykładami 
kontekstu komunikacyjnego (powitanie, pożegnanie, życzenia itp.).

8. Przekształć zdania, zamieniając rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego na rodzaj żeński i 
odwrotnie.

9. Wstaw w zdania odpowiedni zaimek rzeczowny dzierżawczy (les pronoms possessifs) : le 
mien, la mienne, les miennes / le nôtre, la nôtre, les nôtres etc.

10. Napisz minimum 5 poprawnych zdań na podany temat z użyciem czasu przyszłego (przyszłego
bliskiego - futur proche lub przyszłego prostego - futur simple).

11. Wybierz i wstaw w zdaniu odpowiedni zaimek przymiotny dzierżawczy (les adjectifs 
possessifs) : ma, mon, ta, ton, notre, nos, leur, leurs, etc.

12. Wymień ulubione dyscypliny sportu lub napisz w 1-2 zdaniach złożonych  dlaczego nie masz 
ulubionych dyscyplin, albo dlaczego nie lubisz / nie uprawiasz sportu.

13. Opisz w 3-4 poprawnych zdaniach rozwiniętych swój wygląd, jak jesteś ubrany/ubrana, jaki 
masz charakter.

14. Opisz w 3-4 prawidłowych zdaniach rozwiniętych Twoją ulubioną postać literacką lub 
przyjaciela lub siostrę /brata: jak wygląda, jak się zachowuje, jaki ma charakter, 
zainteresowania. 

15. Nazwij potrawy przy każdym obrazku. 
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16. Przedstaw się najdokładniej jak potrafisz.

17. Stwórz kontekst komunikacyjny - poproś kogoś o przedstawienie się (rówieśnika, osobę 
starszą). 

18. Opisz Twój dom/mieszkanie.

19. Opisz Twój pokój, jego umeblowanie.

20. Opisz Twoją rodzinę.

21. Opisz Twoje zainteresowania / hobby.

22. Opisz Twoje codzienne czynności.

23. Opisz, co robiłaś robiłeś/robiłaś w ostatni weekend.

24. Opisz, jak spędziłeś/spędziłaś ostatnie wakacje.

25. Opowiedz, co będziesz robić w najbliższy weekend.

26. Opisz, co będziesz robić w najbliższe wakacje.

27. Powiedz, jaka jest dziś pogoda. A jak jest Twoja ulubiona pogoda?

28. Określ czas: podaj godzinę, dzień tygodnia, datę.

29. Jakie masz skojarzenia z Francją? 

30. Przywitaj się, pożegnaj się (oficjalnie / nieoficjalnie).
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