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1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

 
WSTĘP 
 
Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych 
na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.  
 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII 
klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy  
I–VIII). 
 
Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz 
wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Zadania w Informatorze nie 
wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie 
ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych 
w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną 
wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich 
wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić 
odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe 
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 
 
 
ZADANIA NA EGZAMINIE 
 
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania 
zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań 
zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz 
zadania na dobieranie.  
 
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Mogą one wymagać 
uzupełnienia podanego słowa brakującymi literami lub wstawienia do zdania podanego słowa 
we właściwej formie.  
 
Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na 
podane pytania dotyczące materiału ikonograficznego. 
 
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych 
w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 
• Znajomość środków językowych  
• Rozumienie wypowiedzi  
• Tworzenie wypowiedzi 
• Reagowanie na wypowiedzi  
• Przetwarzanie wypowiedzi. 
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OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 
 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa do 135 minut. W arkuszu 
egzaminacyjnym będzie od 50 do 60 zadań ujętych w 10–12 wiązek. 
 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: 
• Rozumienie tekstów pisanych 
• Znajomość funkcji językowych 
• Znajomość środków językowych 
• Wypowiedź pisemna. 
 
 
Rozumienie tekstów pisanych 
 
Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych 
oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być 
oparta na materiale ikonograficznym. 
 

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• III.1.–III.7. 

ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane  

TYPY ZADAŃ 

zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 
• prawda-fałsz 

LICZBA ZADAŃ 18–20 (4–5 wiązek) 
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 30% 

 
 
Znajomość funkcji językowych 
 
Zadania w tej części arkusza egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych 
oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość 
tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych 
dotyczących reagowania na wypowiedzi oraz świadomości językowej. 
Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym 
w arkuszu egzaminacyjnym.  
 

TEMATYKA TEKSTÓW; 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• VI.1.–VI.14. 
• XIV. 

TYPY ZADAŃ 
zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 

LICZBA ZADAŃ 14–16 (3–4 wiązki) 
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 25% 
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Znajomość środków językowych 
 
Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są 
na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 
Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym. 
 

TEMATYKA TEKSTÓW;  
ZAKRES ŚRODKÓW 
LEKSYKALNYCH;  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• VIII.1., VIII.3. 
• XIV. 

TYPY ZADAŃ 

zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 
• prawda-fałsz 
zadania otwarte:  
• zadanie z luką/lukami 
• podpisywanie obrazków 
• uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie 
• tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy 

LICZBA ZADAŃ 15–17 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 2 wiązki 
z zadaniami otwartymi) 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 30% 
 
 
Wypowiedź pisemna 
 
Zadanie polega na napisaniu krótkich, prostych wypowiedzi dotyczących materiału 
ikonograficznego zgodnie z poleceniem. 
 

TEMATYKA TEKSTÓW;  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• V.1.–V.8. 
• VII.1.–VII.14. 
• VIII.1. 
• XIV. 

TYP ZADANIA zadanie otwarte 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA • zadanie oparte na obrazku 
• do obrazka pytania w języku obcym 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 15% 
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ZASADY OCENIANIA 
 
Zadania zamknięte 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych 
W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest 
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.  
 
Zadanie otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej 
1. Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania  

i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy 
materiału ikonograficznego), odpowiedział na pytanie pełnym zdaniem, a odpowiedź jest 
bezbłędna lub występują w niej drobne błędy. 

2. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli: 
a) udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i materiałem ikonograficznym 

(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), w której występują poważne 
błędy, 

b) udzielił niepełnej odpowiedzi*, która jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy, 
c) odpowiedź zdającego jest zgodna z treścią pytania i materiału ikonograficznego (jeżeli 

pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) oraz w pełni poprawna językowo, ale 
uczeń nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania). 

3. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli: 
a) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym 

(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), 
b) udzielił odpowiedzi, która jest niekomunikatywna,  
c) udzielił niepełnej odpowiedzi*, w której występują poważne błędy,  
d) nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania) i odpowiedź nie jest 

w pełni poprawna językowo, 
e) udzielił odpowiedzi w języku polskim, 
f) nie udzielił odpowiedzi na pytanie lub odpowiedział wymijająco, np. Nie wiem. 

4. Za poprawny uznaje się zapis liczebnika cyfrą. 
 
Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z treścią pytania / materiału 
ikonograficznego (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) 
 
 odpowiedź 

poprawna 
drobne 
błędy 

poważne 
błędy 

odpowiedź pełna 2 2 1 

odpowiedź niepełna* 1 1 0 

równoważnik zdania 1 0 0 
 
*np. zdający odpowiedział tylko na część pytania lub jego odpowiedź jest częściowo zgodna  
z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym 
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2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami 

 
W Informatorze dla każdego zadania podano: 
• liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (po numerze zadania) 
• najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu 
• zasady oceniania rozwiązań zadań 
• poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe rozwiązania 

każdego zadania otwartego.  
 
 
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 
 
Zadanie 1. (0–3) 
Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–3.) jest zgodne z treścią tekstu (TAK 
albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę. 
 

 

 1. Les docteurs travaillent 
l’après-midi. 

TAK  
NIE  

 

 

  2. Sylvie demande de l’aide.

TAK  
NIE  

 
 
 
 

  

Lundi, mardi, jeudi – de 14h à 17h 
Visite sur rendez-vous

Paul, mon 
ordinateur ne 
marche pas. Il est 
probablement resté 
trop longtemps en 
plein soleil. Tu peux 
venir et le réparer, 
s’il te plaît ? C’est 
très important ! 
Sylvie 
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 3. Marie présente sa grand-mère. 

TAK  
NIE  

 
 
 

 
Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje (1.). 
III.2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu (2.). 
III.1. Uczeń określa główną myśl tekstu […] (3.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie  
1. TAK 
2. TAK 
3. NIE 
 
  

Chère grand-mère, 

Un grand bonjour 
de Paris. Tout va bien. 
Il fait très beau. 
La ville est 
magnifique ! 

Marie 

Émilie Lambert 

2, rue du Stade 

21000 Dijon 
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Zadanie 2. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej części tekstu. Wpisz odpowiednią 
literę w każdą kratkę (1.–4.). 
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu. 
 
A. Tarifs d’entrée 
B. Arriver au parc 
C. Endroits où manger 
D. Voyager dans le passé 
E. Calendrier d’ouverture 
 
 

« FRANCE MINIATURE » 
 

  

1.  
Le parc « France Miniature », le plus grand parc de miniatures d’Europe, vous invite toute 
l’année, sauf les dix derniers jours du mois de novembre. En pleine saison, pendant 
les longues nuits d’été, nous organisons des visites nocturnes pleines d’attractions. 
Attention ! Nous sommes fermés pendant les jours de fortes pluies et s’il fait très froid. 

 

2.  
« France Miniature » se trouve à Élancourt, tout près de Paris, à 10 km de Versailles. 
Vous pouvez y venir en train direct depuis Paris. Vous descendez à la gare de La Verrière, 
puis il faut prendre le bus 411 et descendre à l’arrêt France Miniature. Vous pouvez aussi 
venir en voiture – nous disposons d’un parking payant de mille places (coût : 3 €). 

 

3.  
Le pavillon « Découvertes » est à votre disposition. Les passionnés d’histoire sont invités 
à visiter la France à différentes époques. Nous proposons la découverte des lieux, 
des personnages et des grands événements de l’histoire de France. C’est une excellente 
occasion de se déplacer dans le temps. Venez nombreux ! 

 

4.  
Si vous avez faim, n’ayez pas peur ! Chez nous, vous pouvez goûter des spécialités 
régionales. Au bistrot « La Gourmandine » vous pouvez prendre un repas à 10 €. 
L’auberge « Les Provinces » propose un menu à 20 €. Dans notre parc, vous trouverez 
aussi quelques cafés charmants avec des prix très intéressants. 

  



12 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019  
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących 

Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
III.1. Uczeń określa główną myśl […] fragmentu tekstu.  
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. E 
2. B 
3. D 
4. C 
 
 
Zadanie 3. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 
odpowiedzi A, B albo C. 
 

 
  

 
Le restaurant Des Trois Tours ouvre ses portes dans un nouveau décor. 

ATTENTION !!! Nous ne servons pas de viande. 
 

AU MENU 
Tarte aux tomates 

Assiette de légumes 
Crêpes aux épinards 
Mousse au chocolat 
Glace à la vanille 

 

MENU ENFANT (7 €) – servi tous les mercredis 
MENU COLLÉGIEN (10 €) – servi du lundi au vendredi 

Des livres et des journaux sont à votre disposition sur place dans notre coin lecture. 
Les clients qui ont un chien sont toujours les bienvenus dans notre restaurant ! 

 

Le restaurant est ouvert : du lundi au vendredi de 12h00 à 23h00, 
le samedi et le dimanche de midi à minuit. 

 

Notre adresse : 
140, rue du Montparnasse, 75006 Paris 
Nous sommes situés juste à côté du métro VAVIN, entre le collège Stanislas
et le théâtre « Montparnasse ». 
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1. Dans ce restaurant, on ne peut pas manger 

A. de plat de légumes.  
   

B. de plat de viande.  
   

C. de dessert.  
 
2. Le menu pour les enfants est servi 

A. le week-end.  
   

B. tous les jours.  
   

C. un jour de la semaine.  
 
3. Dans ce restaurant, il est possible de/d’ 

A. acheter un livre.  
   

B. voir un spectacle.  
   

C. venir avec son chien.  
 
4. Le restaurant est situé 

A. rue Vavin.  
   

B. à côté d’une école.  
   

C. loin d’une station de métro.  

 
Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. B 
2. C 
3. C 
4. B 
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Zadanie 4. (0–5) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A–F). Wpisz 
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.). 
Uwaga! Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu. 
 

GAVROCHE 
 

Gavroche est un personnage du roman écrit par Victor Hugo intitulé 

Les Misérables.iCette œuvre a été écrite au XIXe siècle, mais elle a 

toujours beaucoup de succès auprès des lecteurs.i 

Gavroche est un petit garçon de sept ans.iIl n’a pas de logement et vit 

dans les rues de Paris.iIl est seul au monde, 1.. Mais il ne se sent 

jamais seul. Parfois, il a très faim parce qu’il ne mange rien pendant toute la journée.iParfois, 

il ne sait pas où dormir. Malgré ces moments difficiles, Gavroche est toujours 2.. 

Et il est heureux parce qu’il est libre.i 

Gavroche porte un vieux pantalon et une casquette.iSa chemise est déchirée et il n’a pas de 

chaussures. Ce petit héros participe à des événements qui 3..iIl participe à une 

barricade avec les étudiants pour faire la révolution.iC’est là où il trouve la mort. 

Aujourd’hui, les jeunes lecteurs sont très sensibles 4..iTrès populaire en France, 

Gavroche est le héros d’un film, d’un spectacle de théâtre 5.. On dit que ce gamin est 

l’un des symboles de Paris.i 
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A. sont importants pour l’histoire de France 
B. c’est la chanson chantée par Gavroche 
C. et même d’une comédie musicale 
D. sans parents, sans frères et sœurs 
E. un enfant optimiste et joyeux 
F. à sa belle et triste histoire 
 
Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
III.5. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. D 
2. E 
3. A 
4. F 
5. C 
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ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 5. (0–5) 
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią (A–F). Wpisz odpowiednią literę 
w każdą kratkę (1.–5.). 
Uwaga! Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej rozmowy. 
 
A. Bravo ! Tu es un vrai champion. 
B. Prenez la première rue à droite. 
C. Encore 10 minutes, maman. 
D. Moi aussi. J’adore le soleil. 
E. Excusez-moi, madame. 
F. D’accord, avec plaisir ! 
 

 
 

 
 

Tu es arrivé en retard.

1.
Excusez-
moi, pour 
aller à la 
gare ? 

2.

J’aime bien l’été.

5.

4.
J’ai gagné !

Tu peux nous 
aider, Paul ? 

3.



Przykładowe zadania z rozwiązaniami          17 

Wymaganie ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
VI.14. Uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (1.).  
VI.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia (2.). 
VI.12. Uczeń wyraża […] zgodę […] spełnienia prośby (3.). 
VI.6. Uczeń składa […] gratulacje […] (4.). 
VI.5. Uczeń wyraża swoje upodobania […] (5.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. E 
2. B 
3. F 
4. A 
5. D 
 
 
Zadanie 6. (0–2) 
Uzupełnij każdy dialog brakującą wypowiedzią, tak aby otrzymać spójne i logiczne 
teksty. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B. 
 
1. X : Je peux ouvrir la fenêtre ? 

Y : ____________________ 

A. Non, ce n’est pas moi.  
   

B. Oui, bien sûr.  

 
2. X : Je te présente mon amie Julie. 

Y : ____________________ 

A. Au revoir !  
   

B. Salut !  

 
Wymaganiе ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. 
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Wymagania szczegółowe 
VI.10. Uczeń […] udziela […] pozwolenia (1.). 
VI.2. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie […] (2.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. B 
2. B 
 
 
Zadanie 7. (0–2) 
Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak X w kratkę obok 
odpowiedzi A, B albo C. 
 
1. Znajomi z Francji zapraszają Cię do kina na film Twojego ulubionego reżysera. 

Co im odpowiesz? 

A. Ça vous va très bien !  
  

B. Je suis très content(e) !  
  

C. Je veux faire du cinéma.  
 
2. Chcesz poprosić koleżankę z Francji o zrobienie Ci zdjęcia. Co powiesz? 

A. Tu as un nouvel appareil photo ?  
   

B. Tu connais la fille qui est sur cette photo ?  
   

C. Tu peux prendre une photo de moi, s’il te plaît ?  
 
Wymaganiе ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
VI.13. Uczeń wyraża uczucia i emocje (1.). 
VI.12. Uczeń wyraża prośbę […] (2.).  
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. B 
2. C  
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ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 8. (0–5) 
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny 
z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B. 
 

 
malygosc.pl 

 
Sur cette photo, au premier plan, on voit un homme et une femme. Ils sont 1. ____. La femme 

est assise derrière l’homme qui conduit 2. ____ de couleur verte. La femme porte un 3. ____ 

et une jupe. On voit aussi des 4. ____ qui traversent la rue. Ils 5. ____ au travail ou à la 

maison. 

 
1.     2.    
 A. en ville    A. un scooter  
         

 B. à la montagne    B. une voiture  
 
3.     4.    
 A. manteau    A. passagers  
         

 B. chapeau    B. piétons  
 
5.    
 A. font  
    

 B. vont  
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Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […].  
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. A 
2. A 
3. A 
4. B 
5. B 
 
 
Zadanie 9. (0–3) 
Co przedstawiają obrazki? Wpisz w kratki brakujące litery. 
 

1. 

 

p  r a    i e 
 

   

2. 

 

p  l  c   r 
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3. 

 

e  c  r   t 
 

 
Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […].  
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. parapluie 
2. policier 
3. escargot 
 
 
Zadanie 10. (0–3) 
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie. 
 
1. Mon nouvel ami (s’appeler) _________________________________________ Benjamin. 

2. Venez nous rendre visite avec (votre) ___________________________________ enfants. 

3. Cette (musicien) _____________________________________ est très connue en France. 

 
Wymaganie ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
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Wymaganie szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […].  
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. s’appelle 
2. vos 
3. musicienne 
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TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ 
 
Zadanie 11. (0–10) 
Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku 
francuskim. 
 

 
www.weekendsidetrip.com 

 
1. Où se trouve cette femme ? 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Comment est-elle habillée ? 

_________________________________________________________________________ 

 
3. Qu’est-ce qu’elle fait ? 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Quel temps fait-il ? 

_________________________________________________________________________ 

 
5. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances d’été ? 

_________________________________________________________________________ 
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Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi […] pisemne 
[…]. 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń […] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, […] 
pisemnie […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie następujących tematów: 
1. człowiek 
5. życie prywatne 
13. świat przyrody. 
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 
1. opisuje ludzi, […] miejsca i zjawiska 
2. opowiada o czynnościach […] 
5. opisuje upodobania. 
VII.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia. 
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
 
Ocena przykładowych odpowiedzi uczniów 
 

Zadanie Przykład Odpowiedź ucznia 2 punkty 1 punkt 

1. 
1. Elle est dans un jardin dans le centre de Paris. X  

2. En plein air.  X 

2. 
1. Elle porte une robe et un chapeau de soleil. X  

2. La femme a un pantalon et un chapeau.  X 

3. 
1. Elle lit un livre. X  

2. Lire.  X 

4. 
1. Il fait beau et chaud. X  

2. Du soleil.  X 

5. 
1. Pendant les vacances, j’aime faire du sport. X  

2. J’aime visite villes.  X 
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