
1 
 

Wyciąg z załącznika nr 2 

do Regulaminu konkursów przedmiotowych  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych  

w szkołach innego typu woj. małopolskiego 

organizowanych w roku szkolnym 2017/2018  

 

 

 

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego 

 w roku szkolnym 2017/2018 

 

I. Tematyka:  

 

LE TRAVAIL ET L’ARGENT 

 

II. Zakres wiedzy i umiejętności:  

 

Test do każdego z etapów Konkursu składa się z zadań opartych na podstawie 

programowej i tematyce wiodącej Konkursu. 

 

Etap szkolny  

 

Uczniowie przystępujący do etapu szkolnego konkursu powinni wykazywać się znajomością 

języka francuskiego na poziomie przewidzianym programem nauczania w gimnazjum. Zakres 

wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi 

III.0 i III.1 podstawy programowej z języka obcego nowożytnego dla III etapu edukacyjnego, 

określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). 

 

Wymagania edukacyjne do poszczególnych etapów Konkursu opierają się na wytycznych 

Podstawy Programowej, oraz Europejskiego Systemu Oceny i Kształcenia Języków Obcych 

(CECRL). Uczeń zna i stosuje proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające 

formułowanie i zrozumienie wypowiedzi pod względem morfosyntaktycznym, leksykalnym i 

ortograficznym w wyznaczonym zakresie, na poziomie A1- A2 według wytycznych CECRL. 

Test do tego etapu ma formę pisemną i zawiera zadania  

 na rozumienie tekstu czytanego;  

 leksykalno-gramatyczne.   

 

Etap rejonowy  

 

Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu Konkursu powinni wykazywać się bardzo dobrą 

znajomością języka francuskiego. Ponadto, wymagana jest wiedza związana z tematyką 

Konkursu w zakresie wyznaczonym przez podane lektury. Uczeń stosuje i rozumie 

różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie i zrozumienie 

wypowiedzi pod względem morfosyntaktycznym, leksykalnym i ortograficznym  

w wyznaczonym zakresie na poziomie A2 - B1 według wytycznych CECRL. 
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Test do tego etapu ma formę pisemną i zawiera zadania 

 na rozumienie tekstu czytanego; 

 leksykalno-gramatyczne. 

Etap wojewódzki  

 

Na tym etapie konkursu, uczniowie powinni wykazywać się doskonałą znajomością języka 

francuskiego wykraczającą poza program nauczania oraz szeroką wiedzą z tematyki 

Konkursu, w zakresie wyznaczonym przez podane lektury. Uczeń posiada bogaty zasób 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych), umożliwiających 

formułowanie i zrozumienie wypowiedzi na poziomie B1 według wytycznych CECRL.  

 

Test do tego etapu ma formę pisemną i zawiera zadania 

 na rozumienie ze słuchu;  

 na rozumienie tekstu czytanego;  

 leksykalno-gramatyczne. 

 

Zakres materiału leksykalnego   

 Etap szkolny  

 człowiek (np. wygląd zewnętrzny, części ciała, charakter); 

 dom (np. opis domu, miejsce zamieszkania, wyposażenie); 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 

 życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, czynności życia codziennego, 

zainteresowania); 

 czas (np. godziny, pory roku, dni tygodnia, miesiące); 

 praca (np. popularne zawody);  

 pieniądze (np. proste sytuacje w banku, obsługa bankomatu) 

 moda (np. ubrania, kolory dodatki); 

 orientacja w terenie (np. pytanie o drogę, kierunki);  

 podróże (np. środki transportu, informacja turystyczna);  

 zdrowie (np. objawy chorób, wizyta u lekarza, zdrowy tryb życia); 

 usługi (np. poczta);  

 szkoła (np. przedmioty nauczania, przybory szkolne, zajęcia pozaszkolne).  

  

 Etap rejonowy 

 materiał obowiązujący na etapie szkolnym;  

 zakupy (np. rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie, wyrażanie ilości);  

 praca (np. rożne miejsca pracy np. biuro i związane z nim czynności, wyposażenie 

biura, pracownicy firmy, zatrudnienie);  

 pieniądze (np. podstawowe formy płatności, miejsca powiązane tematycznie  

z pieniędzmi np. bank, kantor); 
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 technologia (np. Internet, telewizja, prasa, telefon komórkowy);  

 sport (np. popularne dyscypliny sportowe, imprezy sportowe); 

 elementy wiedzy o Francji oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

międzykulturowego (np. podstawowe informacje z geografii Francji, symbole, stolica, 

zabytki, posiłki we Francji, święta we Francji i w Polsce).  

  

Etap wojewódzki  

 materiał obowiązujący na etapie szkolnym i rejonowym;  

 praca (np. rożne formy zatrudnienia, wady i zalety pracy dorywczej i zawodowej, CV, 

oferty zatrudnienia, poszukiwanie pracy, warunki pracy, organizacje zawodowe, 

najczęściej używane wyrażenia idiomatyczne, synonimiczne i skróty (sigles) związane 

z pracą i zatrudnieniem);  

 pieniądze (np. rożne formy płatności, kieszonkowe, konto bankowe, różny stosunek 

ludzi do pieniędzy, najbardziej znane określenia pieniędzy w języku potocznym (tzw. 

argot), najczęściej używane wyrażenia idiomatyczne i synonimiczne związane  

z pieniędzmi) 

 

Zakres materiału gramatycznego   

 Etap szkolny  

 czasowniki I, II i III grupy, czasowniki zwrotne, czasowniki nieregularne;  

 czasy le présent,  le futur proche, le passé composé;  

 przeczenie ne…pas, ne… plus, ne… rien, itd  

 zdanie pytające z “est-ce que” i z użyciem zaimków pytających;  

 rodzaj męski i żeński rzeczowników i przymiotników  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników i przymiotników;  

 liczebniki główne, porządkowe;  

 zaimki osobowe;  

 dopełnienie bliższe COD i COI;  

 zaimki wskazujące przymiotne;  

 zaimki dzierżawcze przymiotne;  

 przyimki i wyrażenia przyimkowe oznaczające miejsce;  

 przyimki i wyrażenia przyimkowe oznaczające czas; 

 przyimki z nazwami geograficznymi; 

 rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte; 

 zaimki względne QUI i QUE. 

 

Etap rejonowy 

 materiał obowiązujący na etapie szkolnym;  
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 czasy le passé composé, l’imparfait, le futur simple;  

 tryb rozkazujący l’impératif z zaimkami akcentowanymi;  

 forma przecząca;  

 zdanie pytające z inwersją i zaimkiem pytającym;  

 zdania warunkowe: si+ présent + impératif, si + présent + présent; si + présent + 

futur simple;  

 stopniowanie przymiotników i przysłówków;  

 tworzenie przysłówków;  

 zaimki COD, COI i ich miejsce w zdaniu;  

 zaimki względne: qui, que, où, dont;  

 zaimek nieokreślony tout;  

 wyrażenia ilościowe; 

 słowotwórstwo (tworzenie przymiotników, czasowników, rzeczowników od podanych 

słów).  

  

 Etap wojewódzki  

 materiał obowiązujący na etapie szkolnym i rejonowym;  

 czasy i tryby le plus-que-parfait, le passé récent, le subjonctif présent, le conditionnel 

présent;  

 zdanie warunkowe si+ imparfait +conditionnel présent;  

 strona bierna (w czasach wymienionych w zakresie wymagań);  

 mowa zależna w czasie teraźniejszym;  

 zaimki pytające przymiotne i rzeczowne;  

 zaimki osobowe + en, y i ich miejsce w zdaniu;  

 zaimki COD, COI, EN, Y w zdaniu twierdzącym, przeczącym, pytającym;  

 zaimki względne złożone;  

 formy nieregularne rodzaju żeńskiego rzeczowników i przymiotników;  

 formy nieregularne liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników.  

 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc  

dla nauczyciela na poszczególnych etapach konkursu.  

Etap szkolny 

Zakres leksykalno-gramatyczny   

 Podręczniki do języka francuskiego przeznaczone dla uczniów gimnazjum 

zatwierdzone  

przez MEN; 

 Grammaire progressive du français avec 400 exercices, niveau débutant, Grégoire M., 

wyd. CLE International;  
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 Vocabulaire progressif du français avec 280 exercices. Niveau débutant, Miquel C.,  

wyd. CLE International. 

 

Etap rejonowy 

Zakres leksykalno-gramatyczny 

Pozycje obowiązujące na etapie szkolnym; 

 Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire, O. Thiévenaz-M. 

Grégoire, wyd. CLE International. 

 Vocabulaire progressif avec 250 exercices. Niveau intermédiaire, C. Leroy-Miquel,  

A. Goliot-Lete, wyd. CLE International.  

Tematyka konkursu 

Materiał znajdujący się w podręcznikach do języka francuskiego przeznaczonych dla uczniów 

gimnazjum zatwierdzonych przez MEN; 

 Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, A. Akyüz (et al.), wyd. 

Hachette; 

 Le nouvel entraînez-vous. Vocabulaire 450 nouveaux exercices. Niveau débutant, T. 

Galllier, wyd. CLE International; 

 Le nouvel entraînez-vous. Vocabulaire 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire, 

T. Gallier, wyd. CLE International; 

 Vocabulaire en dialogues. Niveau intermédiaire, É. Siréjols, wyd. CLE International. 

 

Etap wojewódzki 

Zakres leksykalno-gramatyczny  

Pozycje obowiązujące na etapie szkolnym i rejonowym; 

 Bescherelle. La conjugaison pour tous, wyd. Hatier. 

Tematyka konkursu 

Pozycje obowiązujące na etapie rejonowym; 

 Vocabulaire en action. Niveau intermédiaire, S. Callet, T. Tricot, wyd. CLE 

International; 

 Vocabulaire essentiel du français. 100% FLE. Poziom B1, G. Crépieux wyd. Didier; 

 Prendre au mot. Vocabulaire thématique. E. Sirejols, wyd. Hatier/Didier; 

 Vocabulaire progressif avec 250 exercices. Niveau avancé, C. Miquel, wyd. CLE 

International.  

http://www.profit24.pl/autor/Goliot-Lete+Anne

