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1. Bon nombre 6. en vigueur 

2. se construire 7. négligeable 

3. En dehors 8. affaiblir 

4. consolidation 9. sainement 

5. pendant que 10. même si 

 

 

1. La semaine prochaine un nouveau cinéma ouvrira/sera ouvert dans notre quartier.   

2. Un grave accident s’est produit devant l’école. 

3. Un groupe d’étudiants se tenait devant la salle. 

4. Louis XVI a succédé à Louis XV. 

5. Quand je suis sorti, un vent glacial soufflait. / … soufflait un vent glacial. 

6. Dans le parc municipal croissent plusieurs espèces d’arbres. / ... plusieurs espèces 

d’arbres croissent.  

7. Beaucoup d’oiseaux planent dans le ciel. 

8. Hier, après la pluie, des grenouilles sautaient dans l'herbe.   

9. Une belle forêt s’étend près de la maison de mon oncle. 

10. Autrefois une grande muraille entourait la ville. 
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I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1,5 punktu. Razem 15 punktów.  

 

II. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 20 punktów.  
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1. A. Je n’en peux plus. 6. B. Je n’accepte pas ces salades. 

2. B. Je m’en veux sincèrement. 7. C. J’ai besoin d’un réconfort. 

3. B. Viens, tu tiendras le coup ! 8. C. J’ai  mal au coeur à cause de lui/d’elle. 

4. A. As-tu découvert une nouvelle 

étoile ? 
9. B. Tu es mon bout de chou ! 

5. C. Quel bazar incroyable !  10. A. Tu auras carte blanche  

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

b) h) i) g) a) d) 

 

 

1. réponse b) - être en colère sans le montrer 

2. réponse a) - ne pas venir alors que l’on compte sur vous 

3. réponse b) - tout se rappeler  

4. réponse b) - être bête, imbécile 

5. réponse a) - être en mauvais état 

6. réponse b) - renoncer à agir 

7. réponse b) - être nombreux, en grande quantité 

8. réponse a) - être capable de faire plusieurs choses 

9. réponse a) - reprendre tout à zéro 

10. réponse b) - ne pas parler directement 

 

 

 

1. comme 9. Quoi que 

2. En outre 10. Qu’est-ce qui 

3. des / les / n’en 11. étaient arrivées / n’auraient pas eu 

4. dans 12. ce soit 

5. milliers 13. auxquels 

6. Chacun 14. auraient / pendant 

7. depuis le  15. le moral  

8. pour / en  

 

III.   Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Razem 10 punktów.  

IV.   Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Razem 5 punktów.  

V.   Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Razem 10 punktów.  

VI.   Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Razem 20 punktów.  
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1. 

 
Uwzględnienie treści polecenia: wpis na blogu powinien zawierać  
- zapowiedź treści: projekt władz dot. likwidacji terenu sportowego (1 pkt.) 
- zachętę skierowaną do czytelników, aby zaregowali na taki projekt (1 pkt.)  
- podanie 3 argumentów na rzecz odstapienia przez władze od projektu likwidacji 
(po 1 pkt. za każdy argument, razem 3 pkt.);  
- wpis powinien składać się z co najmniej 120 i nie więcej niż 150 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 powinien zwracać się do odbiorców w tej samej osobie 
gramatycznej  i nie popełniać błędów logicznych (np. j’étais devenu écologiste et 
j’admirais de belles fourrures portées par ma tante). 
 

 
2 pkt. 

 
3. 

 
Uwzględnienie cech gatunkowych blogu :  
wpis na blogu powinien być adresowany do szerokiego grona odbiorców – 
znajomych i nieznajomych (1 pkt.) oraz zawierać zachętę do reakcji na treść wpisu 
(1 pkt.) 
 

 
 
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 

VII.   Wypowiedź pisemna (20 punktów). 

VII.  


