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UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

miejsce
na naklejkę
z kodem

PESEL

EGZAMIN
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY

KWIECIEŃ 2012

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 13 zadań.
3. Teksty do zadań od 1. do 8. zostaną odtworzone z płyty CD.

Czas pracy:
80 minut

4. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
5. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
6. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
7. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
w kratkę
W niektórych zadaniach musisz wpisać znak
obok poprawnej odpowiedzi, np.
A.



B.



C.

Liczba punktów
do uzyskania: 40



W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią
literę, np.
1. C
8. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem
i podaj inną odpowiedź, np.
A.



B.



C.



albo
1. C

E
Powodzenia!

GF-P8-122

Zadanie 1. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie jedno zdanie o każdym obrazku. Zdecyduj,
czy zdanie jest zgodne z obrazkiem (TAK albo NIE). Wpisz znak
X w odpowiednią kratkę.
Obrazek 1.
TAK



NIE



TAK



NIE



TAK



NIE



TAK



NIE



Obrazek 2.

Obrazek 3.

Obrazek 4.
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Zadanie 2. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć rozmów. Połącz każdą rozmowę z jednym
obrazkiem (A–E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.).
A.

B.

C.

D.

1.

E.

2.

3.

4.

5.
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Zadanie 3. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę przyjaciół. Zaznacz, czym Anna będzie
podróżować do Paryża. Wpisz znak X w kratkę A, B albo C.

A.



B.





C.

Zadanie 4. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch osób. Zaznacz, co robi kobieta.
Wpisz znak X w kratkę A, B albo C.
A.



B.



C.



Zadanie 5. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę przyjaciół. Zaznacz, co boli Jana. Wpisz
znak X w kratkę A, B albo C.

A.



B.
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C.



Zadanie 6. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Marka. Zaznacz, co najbardziej lubi
robić jego siostra. Wpisz znak X w kratkę A, B albo C.

A.



B.



C.



Zadanie 7. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Ewy. Zaznacz, o czym mówi. Wpisz znak
X w kratkę A, B albo C.

A.



B.
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C.



Zadanie 8. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć pytań. Jak na nie odpowiesz? Wpisz znak
X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
1.
A. Paris n’est pas une belle ville.
B.

Dans un quartier moderne.

C. Il n’y a pas d’ascenseur.
2.
A. Il est grand.
B.

Il s’appelle Pierre.

C. Je ne connais pas ton ami.
3.
A. Dommage !
B.

Non, merci.

C. Je ne bois pas de jus.
4.
A. Non, je ne vois rien.
B.

Oui, il est très occupé.

C. Oui, un livre de français.
5.
A. À 10h.
B.

Jamais.

C. D’accord.
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Zadanie 9. (0–5)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.).
A.
B.
C.
D.
E.

wypowiedzią

(A–E).

Wpisz

Je suis tombée dans la rue.
Non, je préfère un jus de fruit.
Place de la République.
Oui, j’ai du temps.
C’est pour toi, maman.

Tu veux du thé ?
1.


2.


Quelles jolies
fleurs !

Tu descends où ?
4.

3.



Qu’est-ce qui
s’est passé ?


Tu veux jouer au
ballon avec moi ?

5.
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Zadanie 10. (0–4)
Gdzie przeczytasz te teksty? Wpisz odpowiednią literę (A–D) w każdą
kratkę (1.–4.).

1.



2.



Fruits et légumes
Melons de Cavaillon

17H30 : Rien à déclarer –
comédie – salle no 3

2€ la pièce

3.



4.



Menu à 15€
salade niçoise
steak, haricots verts
dessert

CORRESPONDANCE
Ligne no 1
SORTIE
Rue de Rivoli

A. dans le métro
B. dans un restaurant
C. dans un cinéma
D. dans un magasin
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Zadanie 11. (0–4)
Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–4.) jest zgodne z treścią
tekstu (TAK albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.

Voulezvous partir très loin ?
Venez avec nous !
L’agence « Tour du monde »
vous ouvre le monde.

1. C’est une annonce
agence de voyages.
TAK
NIE

d’une




2. L’entrée au parc est gratuite.
Parc zoologique de Thoiry
(visite de la réserve africaine
en voiture+jardin zoologique
et botanique à pied+château)
Tarifs : pl. 26€, enf. 19€

Promotion sur tous les fruits !
Achetez moins cher
vos vitamines d’hiver.

TAK
NIE

3. Dans ce magasin, on peut
acheter des oranges, des
bananes, des pommes...
TAK
NIE

SILENCE !
Examens de français
en cours







4. L’auteur du texte demande
de ne pas faire de bruit.
TAK
NIE
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Zadanie 12. (0–3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę
obok odpowiedzi A, B albo C.
En été, Julie quitte la ville pour passer deux semaines de vacances chez ses
grands-parents. À la campagne, elle adore le calme et la nature. Elle y va en
voiture, avec son père et sa mère. Ses grands-parents habitent dans le sud de la
France. Ils ont une belle maison provençale. Ils ont un chien et deux chats. Julie
aime bien se promener avec le chien dans la forêt ou au bord de la rivière. Elle
aide aussi sa grand-mère dans son jardin.
1. Julie passe chez ses grands-parents
A. une semaine de vacances.
B. deux semaines de vacances.
C. deux mois de vacances.
2. Les grands-parents de Julie habitent
A. à la campagne.
B. à la montagne.
C. en ville.
3. Chez ses grands-parents, Julie aime bien
A. jouer avec les chats.
B. sortir avec le chien.
C. se baigner dans la rivière.
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Zadanie 13. (0–5)
Co przedstawiają rysunki? Wpisz odpowiednią literę (A–E) w każdą
kratkę (1.–5.).
A. un livre B. un parapluie C. une voiture D. un poisson

1.



4.

2.





3.

5.
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E. une pomme





