
1 

 

 

XLIII OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA
© 

30 PAŹDZIERNIKA 2019 
 

KLUCZ DO TESTU   
 

 

 

Réponses Questions  

1) C 

2) B 

3) D 

4) A 

 

 

  Vrai Faux On ne 

sait pas 

1.  Selon le docteur Matthew Walker, la sieste peut rendre 

plus intelligent. 
X   

2.  Les grandes personnalités ne font pas de sieste à cause de 

leurs nombreuses occupations. 
 X  

3.  Il n’est pas habituel de faire la sieste au travail en Europe.  X   

4.  En Chine, faire la sieste au travail n’est pas possible.  X  

5.  Dans certaines firmes japonaises, la sieste au travail est 

obligatoire. 
X   

6.  Une sieste sera bientôt introduite dans les écoles.   X 

7.  Il est sûr qu’on apprend plus vite après la sieste.   X 

8.  Une sieste devrait durer une heure ou plus.   X 

 

 
 

1. groupe 6. sorte 

2. attention 7. vitre 

3. une tasse 8. psychiatre 

4. la boutique 9. pousse 

5. l’incident 10. œuvres d’art 
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III. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 pkt. Razem 10 punktów.  

I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów.  

 

II. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów.  
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1. La bibliothèque est équipée / dispose d’un espace multimédia. 

2. Le musée possède/ expose/ présente des tableaux de peintres connus de la région. 

3. Marseille compte plus de 800 000 habitants. / Plus de 800 000 habitants vivent à 

Marseille.  

4. Cette salle contient plus de 400 personnes. / Plus de 400 personnes sont réunies/ sont 

rassemblées dans cette salle. 

5. Le village dispose d’une salle de fêtes, un café et une petite librairie./ Une salle de 

fêtes, un café et une petite librairie sont construits dans ce village. 

6. Dans le jardin zoologique vivent plusieurs espèces d’animaux exotiques. / ……… on 

peut voir / observer plusieurs espèces d’animaux exotiques. 

 

 

 

1. Le crottin de cheval va fertiliser mon jardin. 

2. ..., j’ai clarifié / éclairci cette question. 

3. ..., il adoucit sa voix. 

4. ..., il faut la raccourcir. 

5. Certains techniciens très habiles miniaturisent les appareils photos. 

6. Cette pièce est plutôt laide, il faut l’embellir. 

7. Il faudrait prolonger les vacances qui sont trop brèves. 

 

 

 

 

1. très fatigant 6. irritantes 

2. étonnante 7. ressemblant 

3. méprisant 8. brillants 

4. piquante 9. charmante 

5. très exigeant 10. provocante 

 

 

V. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Razem 7 punktów.      
 
  
 

VI. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 pkt. Razem 10 punktów. 
 

 

IV. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 12 punktów.      
Za błędy ortograficzny (akcent, literówka) lub gramatyczny (przyimek, odmiana 

czasownika itp.) można odjąć 1 pkt.  
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1. peuvent 7. s’inscrive 

2. souhaitant 8. se rendant 

3. avoir raté 9. retienne 

4. a échoué / échoue 10. devra / doit 

5. sache 11. envoie / enverra 

6. se présenter 12. perdait 

 

 

 

 

1. ce qu’ 7. qui 

2. dont 8. s’en 

3. leurs 9. tous 

4. les 10. cette 

5. leur 11. que 

6. aussi 12. la vôtre 

 13. de 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny : 

1. Uwzględnienie treści polecenia:  

- wyjaśnienie dlaczego ta forma zamieszkania Ci odpowiada (1 pkt); 

- opis obu współlokatorów (2 pkt); 

- informacje nt. podziału obowiązków domowych (1 pkt);  

- opis organizowanego wydarzenia  (1 pkt); 

- wiadomość powinna składać się ze 80 do 120 słów (1 pkt).  
 

Uwaga! Nie przyznaje się punktów za informację, jeżeli błędy językowe 

zaburzają jej zrozumienie. 
 

 

 

 

 

6 pkt. 

2. Umiejętność konstruowania tekstu spójnego pod wzglądem treści i stylu 

wypowiedzi, np. autor wiadomości powinien zwracać się do adresata w tej 

samej osobie gramatycznej i nie popełniać błędów logicznych (np. tu ne pouvais 

pas venir, selon ce que tu as promis).  

 

 

 

2 pkt. 

Wypowiedź pisemna (20 punktów). 

 

VII. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 pkt. Razem 12 punktów. 

Za drobny błąd ortograficzny (akcent, literówka) można odjąć 0,5 pkt.  

 
 

VIII. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 pkt. Razem 13 punktów. 

Za drobny błąd ortograficzny (akcent, literówka) można odjąć 0,5 pkt.  
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3. Uwzględnienie w wiadomości cech gatunkowych:  

list powinien zawierać adresatywną formułę grzecznościową, otwierającą (1pkt) 

oraz formułę grzecznościową kończącą (1pkt). Te formuły mogą być bardzo 

proste (np. Salut, à plus’), ale powinny być obecne. 

 

 

 

2 pkt. 

4. Poprawność gramatyczna, w tym pisownia form gramatycznych:  

 

5 pkt. błędy językowe dotyczą mniej niż 5% liczby wszystkich wyrazów 

4 pkt. błędy językowe dotyczą od 6% do 10% liczby wszystkich wyrazów 

3 pkt. błędy językowe dotyczą od 11% do 15 % liczby wszystkich wyrazów 

2 pkt. błędy językowe dotyczą od 16 % do 20% liczby wszystkich wyrazów  

1 pkt. błędy językowe dotyczą od 21% do 25% liczby wszystkich wyrazów 

0 pkt. błędy językowe dotyczą powyżej 25 % liczby wszystkich wyrazów  

 

 

 

 

5 pkt. 

5. Bogactwo i precyzja słownictwa:  

 

3 pkt. bardzo zróżnicowane i precyzyjne słownictwo, zróżnicowane struktury 

gramatyczne 

2 pkt. zróżnicowane struktury gramatyczne, bogate słownictwo 

1 pkt.  mało zróżnicowane struktury gramatyczne, mało urozmaicone 

słownictwo 

0 pkt.  niezróżnicowane struktury gramatyczne, ubogie słownictwo  

 

 

 

 

 

 

3 pkt. 

6. Poprawność ortograficzna:  

 

2 pkt. błędy ortograficzne pojawiają się w mniej niż 10 % liczby wszystkich 

wyrazów 

1 pkt. błędy ortograficzne dotyczą od 11% do 15 % liczby wszystkich wyrazów 

0 pkt. błędy ortograficzne pojawiają się w więcej niż 15 % liczby wszystkich 

wyrazów 

 

 

 

 

 

 

2 pkt. 

W sumie 20 pkt. 

 


