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Z WIZYTĄ W PARYŻU 

Numer zadania Maksymalna ilość punktów 
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Ilość uzyskanych punktów 
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2.  14  

3.  12  

4.  10  

5.  3  

6.  6  
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8.  3  

9.  4  
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Droga Uczennico / Drogi Uczniu, 

 

przed Tobą zestaw zadań pierwszego etapu 

Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego. Zapoznaj się z instrukcją. 

Życzymy Ci powodzenia! 

Bonne chance! 

 

Instrukcja 

 

1. Nie podpisuj pracy imieniem ani nazwiskiem. 

2. Zanim przejdziesz do rozwiązywania testu sprawdź, czy masz wszystkie strony. Są one 

ponumerowane i powinno ich być 14 (zadania 1–9). Ewentualny brak zgłoś 

nauczycielowi. 

3. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis. Możesz go wykorzystać w celu robienia 

notatek. Podczas oceniania nie będą one brane pod uwagę. 

4. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 

5. Za poprawnie rozwiązany test możesz zdobyć maksymalnie 80 punktów. 

6. Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów możliwych do uzyskania. 

7. Każde zadanie poprzedzone jest przykładem. 

8. Na 15 minut przed upływem czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań członek 

Szkolnej Komisji Konkursowej poinformuje o zbliżającym się czasie zakończenia 

konkursu. 

9. Należy uważnie przeczytać wszystkie polecenia i załączone teksty. 

10. Pracuj uważnie, używając jedynie długopisu. Uwaga: obowiązuje bezwzględny zakaz 

używania korektora i jakichkolwiek zmazywalnych przyborów piśmienniczych. 

11. Rozwiązania należy podać wyraźnie i jednoznacznie. W razie pomyłki przekreśl błędne 

rozwiązanie i napisz obok – w sposób czytelny- poprawne. 

12. Staraj się, aby cała Twoja praca była czytelna. Nieczytelność zapisu uniemożliwi 

przyznanie punktu. 

13. We wszystkich typach zadań obowiązuje poprawność językowa. 

14. Nie można korzystać z urządzeń elektronicznych. 

15. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 
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Zadanie 1. (8 punktów) 

Wyjeżdżasz do Paryża, sprawdź pogodę! Quel temps fait-il à Paris? 

  

1.1. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz znakiem  X  w poniższej tabelce zdania, które są 

zgodne z informacjami (Vrai), a które nie (Faux). Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 pkt. 

 

 

 

PYTANIA DOTYCZĄ ZAMIESZCZONEGO WYŻEJ TEKSTU! Vrai Faux 

Przykład: Dimanche il y a de l`orage.  X 

1. Aujourd`hui, nous sommes mercredi.   

2. Demain, nous sommes lundi.   

3. Vendredi, des averses peuvent se produire.   

4. Samedi, il y a des nuages.   
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1.2. Co spakować? Uważnie przeczytaj informacje w tabeli. Do każdego zdania (1-4) 

dobierz właściwą informację (A-E). Wpisz odpowiednią literę we właściwą kratkę 

tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź  otrzymasz 1 pkt. 

 

Przykład: Il va faire chaud E A.  Je vais mettre mon pull et mon blouson. 

1.  Il va pleuvoir.  B.  Je vais mettre un tee-shirt et mes lunettes de soleil. 

2.  Il va faire froid.  C.  Je vais prendre mon parapluie. 

3.  Il va faire beau.  D.  Je vais mettre mon manteau d’hiver. 

4.  Il va neiger.  E.  Je vais mettre mon chapeau. 

 

Zadanie 2. (14 punktów) 

Paris, Paris, Paris … 

 

2.1. Szyldy z nazwami ulic w Paryżu są dwuczęściowe, mają nietypowy kształt, są                      

w kolorach, które bardzo trafnie ze sobą skomponowano. Jest to prawdziwy 

symbol Paryża.  

 

Zaznacz właściwą odpowiedź a, b lub c. Pamiętaj o poprawności gramatycznej                           

w zadaniach 1., 2. i .3.  Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 

 

Przykład: Tu as une chemise: 

a) vert   

b) verts 

c) verte 
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1. Les plaques des rues à  Paris, elles sont: 

a) bleues 

b) bleus 

c) bleue 

2. Les plaques des rues à  Paris, elles sont avec le nom de la rue en: 

a) blanche 

b) blanc 

c) blanches 

3. Rozszyfruj skrót: 4e Arr. Zaznacz właściwą odpowiedź a, b, lub c: 

a) quatrième arrondissement 

b) cinquième arrondissement 

c) quatre arrondissements 

 

2.2. Zabytki Paryża. 

Przeczytaj opisy i zaznacz właściwą odpowiedź a, b, lub c. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Przykład: Au centre de cette place, on retrouve la colonne de Juillet, haute de 46,3 

mètres. 

a) La place de la Bastille 

b) La place de l’Opéra 

c) La place des Vosges 

 

1. C'est un grand monument de Paris et un très grand rond-point d'où partent 12 

avenues. On y a mis le tombeau d'un soldat inconnu de la Première Guerre Mondiale. 

a) L'ARC de Triomphe de l'Etoile 

b) L'ARC du triomphe du Carrousel 

c) La porte Saint-Denis 

2. C'est une tour isolée, dressée au milieu du square qui porte son nom dans le 4e 

arrondissement de Paris. 

a) La tour Montparnasse 

b) La tour Prélude 

c) La tour Saint-Jacques 
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3. C'est une grande cathédrale, dont la légende parle de Quasimodo ou des Gargouilles. 

a) La Cathédrale de la Sainte-Trinité 

b) La Cathédrale Saint-Louis des Invalides 

c) La Cathédrale Notre-Dame de Paris 

4. Un grand musée, qui compte 'La Joconde' de Léonard de Vinci parmi ses oeuvres. 

Avant d'être un musée, c'était un château médiéval. 

a) Le musée du Louvre 

b) Le musée Grévin 

c) Le Musée national de Picasso 

5. Un très grand château construit au XVIIème siècle, où ont logé Louis XIV ou  

Louis XVI. 

a) Le château de  Fontainebleau 

b) Le château de Versailles 

c) Le château de Saint-Germain-en-Laye 

6. Un grand monument très connu, d'une hauteur de 320 mètres, qui a été construit 

pour l'exposition universelle au début du XXème siècle. 

a) La tour Super-Italie  

b) La tour Eiffel 

c) La tour Giralda 

7. Avant, c'était une gare de Paris ; aujourd'hui, c'est un musée. 

a) Le musée de Cluny 

b) Le musée d’Art Moderne 

c) Le musée d'Orsay 

 

2.3. Przeczytaj uważnie podane zdania.Znakiem  X  zaznacz w poniższej tabelce 

zdania, które są prawdziwe (Vrai) a te  które nie (Faux). Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 

 Vrai Faux 

Przykład La Seine coule depuis le Pont-Neuf vers la tour Eiffel X  

1.  La dame de fer (La tour Eiffel) est repeinte tous les 7 ans.   

2.  Quasimodo n`aime pas les Gargouilles de Notre- Dame.   

3.  On peut visiter les égouts de Paris.   

4.  Le Pont Neuf est le plus vieux pont de Paris.   
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Zadanie 3. (12 punktów) 

Zwiedzanie Paryża... 

 

3.1. Przeczytaj poniższe zdania (1-4) i wybierz zakreślając odpowiednio a, b lub c 

właściwą brakującą formę. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

 

Przykład:   Pour aller  ......Concorde, prenez le métro. 

a)  à la  b) par  c) pour 

 

1. Attention, ne passe pas ………… ce quartier! 

a)  à l`  b) par  c) pour 

2. Il se rend …….. Paris. 

a)  à  b) au  c) à l`       

3. …………… prendre le bus, traversez la rue. 

a)  pour b)  à l`  c) au 

4. Descendez …..… Halles. 

a)  pour b)  à l`  c) aux 

 

3.2. Przeczytaj poniższe zdania (1-8) i wybierz zakreślając odpowiednio a, b lub c 

właściwą brakującą formę. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Przykład: - J'aime bien aller au cinéma.J`.............vais mardi. 

             a) y             b) le              c) en 

 

1. Tu as un livre? J`........... ai un 

            a) y  b) le  c) en 

2. Elle va à la maison?  Non, elle ne/ n` ....... va pas. 

a) y  b) le  c) en 

3. Tu veux du café?  Oui, j` ...... veux. 

a) y  b) le  c) en 

4. Vous connaissez ..... homme? 

a) ce  b) cet  c) cette 

5. Ressembles-tu à ta mère? Oui, je ....... ressemble. 

a) la  b) leur  c) lui 
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6. C’est un garçon ........  travaille à Paris. 

a) que  b) qui  c) dont 

7. C'est à vous cette voiture ? Oui, c'est .......... voiture. 

a) mon  b) mes  c) ma  

8. Ce sont les livres de vos parents ? Oui, ce sont ......... livres. 

a) leur  b) leurs c) ses 

 

Zadanie 4. (10 punktów) 

Przeczytaj uważnie poniższe zdania (1- 10) i wybierz zakreślając odpowiednio a, b lub c 

właściwą brakującą formę. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz jeden punkt. 

 

Przykład: La Seine …………...……… Paris. 

a) traversent b) traverse c) traversons 

 

1. Qu'est-ce qu'ils ............. à Paris? 

a) fait  b) font  c) fais 

2. La gare d'Orsay ………………………. sur la rive gauche. 

a) est située b) es située c) sont située 

3. La Seine ……………………………. sous le pont Mirabeau. 

a) passe b) passons c) passes 

4. La  fête nationale française …………..………. le 14 Juillet. 

a) as lieu b) a lieu c) ont lieu 

5. ........... gentil! 

a) sois  b) es  c) est 

6. La gare de Lyon .......................au sud- est de Paris. 

a) te trouves b) me trouve c) se trouve 

7. .................  à la gare! 

a) vas  b) allons c) vont 

8. Pourquoi ...................... - nous ici? 

a) mangeons b) mangez c) mangent 

9.  Je ....... du lait. 

a) boit  b) bois  c) boire 

10. Vous prenez quelque chose? Non, merci. Je ne prends .... . 

a) rien  b) personne c) pas 
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Zadanie 5. (3 punkty) 

Podaj właściwą informację. Ktoś myli kierunki...Il se trompe totalement! 

Zaznacz prawidłową odpowiedź a, b lub c. Pamiętaj o właściwej formie gramatycznej. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

 

Przykład:  

 C`est tout droit? 

 Ah non, il faut ....................... 

a) tourner à gauche b) aller tout droit c) la deuxième à gauche 

 

1.  

 Pardon, le Louvre , c'est à gauche? 

 Ah non, c`est ……………………………. 

a) monter b) à droite c) aller tout droit

2.  

 Pardon, la rue Rivoli, c'est par ici? 

 Ah non, ………………………….. 

a) monter b) descendre c) c`est plus loin... 

3.  

 Pour aller à l'Étoile, il faut descendre les Champs- Elysées? 

 Ah non, il faut ……………………………… 

a) monter b) aller c) c`est plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Zadanie 6. (6 punktów) 

Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. Wpisz odpowiednią literę (A-G)                    

w  tabeli (1-6). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 

 

Przykład Où  habites- tu? B A. Je me suis perdu. 

 1.  Pourquoi tu pleures? B. J`habite en Pologne. 

2.  Comment tu t`appelles? C. 12 euros. 

3.  A quelle heure pars- tu? D. Non, il pleut depuis deux jours. 

4.  Combien coûte ce billet? E. Des crevettes. 

5.  Il fait beau  à Paris? F. A 18 heures. 

6.  Qu`est-ce que vous voulez comme entrée? G. Pierre. 

 

Zadanie 7. (20 punktów) 

Czas na odpoczynek i posiłek. 

 

7.1. Przeczytaj uważnie poniższe zdania (1-5 ) i wybierz zakreślając odpowiednio a, b, c 

lub d właściwą brakującą formę. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz dwa 

punkty. 

 

Przykład: Une limonade s'il vous plaît! J'adore  ............       limonade. 

a) le  b) l'  c) la  d) de la 

 

1. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ..................    chocolat chaud. 

a) le  b) l'  c) les  d) de la 

2. Et pour moi, un Perrier s'il vous plaît; je préfère  ............    eau minérale. 

a) le  b) l'  c) la  d) de la 

3. Je prends   ..........   frites. 

a) de  b) de  l' c) des  d) de la 

4. Tu ne veux pas ...... croissants?   

a) des  b) de  c) aux  d) de la 

5. Non, je n`aime pas ............croissants! 

a) les  b) des  c) aux  d) de 
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7.2. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz znakiem  X  w poniższej tabelce zdania, które są 

zgodne z informacjami (Vrai) a które nie (Faux). Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 2 punkty. 

 

Restaurant chez Laurent 

Spécialités   gastronomiques 

Ambiance musicale 

 

12h00 à 15h00 et 18h00 à 23h00 

 

Fermé le dimanche 

Il est conseillé de réserver. 
PLATS  à emporter. 

Commander par téléphone 

28318536 

Paiement par carte bancaire 

 

 Vrai Faux 

Przykład: C`est Restaurant Chez Laurent X  

1.  On peut manger dans ce restaurant à partir de trois heures.   

2.  Ce restaurant est ouvert tous les jours de la semaine.   

3.  On ne peut pas payer par carte bancaire.   

4.  Dans ce restaurant, on écoute de la musique.   

5.  On ferme ce restaurant à vingt trois heures.   
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Zadanie 8. (3 punkty) 

Uzupełnij poniższe minidialogi (8.1.–8.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi 

brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę a, b albo c.  

 

Przykład:   X : ............................................................. 

                    Y : D’accord, mais finis ta soupe d’abord! 

a) Je peux aller chez Marc?  

b) Marc, tu as bien mangé?  

c) Tu connais  Marc?  

 

8.1.  

 X : Quand partez-vous ?  

 Y : ........................................................... 

a) En  voiture.  

b) Au Portugal.  

c) Dans cinq jours.  

8.2.  

 X : J’aime bien cette robe noire. 

 Y : .......................................................... 

a) Pour moi, elle est trop large.  

b) D’accord, c’est promis.  

c) Non, je ne veux pas partir. 

8.3.   

 X : Aimez-vous voyager? 

 Y : ............................................................ 

a) Non, je ne connais pas ce livre. 

b) Non, je préfère regarder des films.  

c) Non, je n’aime pas lire.  
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Zadanie 9. (4 punkty) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (9.1.–9.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę a, b  

lub c. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Przykład:  Kolega przedstawia Cię swojej rodzinie. Co powiesz? 

a) Enchanté(e). 

b) Dommage. 

c) Désolé(e). 

 

9.1. Chcesz kupić bagietkę. Co powiesz? 

a) Achetez une baguette, s’il vous plaît !  

b) Prenez la baguette, s’il vous plaît !  

c) Une baguette, s’il vous plaît !  

9.2. Kolega  dzieli się z tobą świetną wiadomością. Co powiesz?  

a) C`est formidable!  

b) De rien.  

c) C’est une bonne idée! 

9.3. Kolega prosi Cię o przysługę. Nie zgadzasz się, więc odpowiadasz:  

a) De rien. 

b) Impossible !  

c) Volontiers !  

9.4. Jesteś w Paryżu i szukasz dworca. Jak zapytasz o to przechodnia?  

a) Où est la gare, s’il vous plaît ?  

b) Est-ce que vous cherchez la gare ?  

c) Vous descendez à la gare ?  
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 


	Fermé le dimanche



