Załącznik Nr III

Sprawdzian kompetencji językowych
do klasy językowej-dwujęzycznej z językiem francuskim (I B, gr. II)
17 maja 2018r., godz. 9:00 - część pisemna
godz.11:00 – część ustna
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest otwarcie klasy językowejdwujęzycznej z językiem francuskim.
Dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej
przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych, składający się
z części pisemnej i ustnej.
Zakres tematyczny - część pisemna (Czas trwania 60 minut) obejmuje znajomość
następujących struktur gramatycznych:
czasowniki regularne wszystkich grup, podstawowe czasowniki nieregularne, czasowniki
zwrotne,
czasy: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, passé récent,
conditionnel présent
zdania warunkowe I i II typ,
mowa zależna,
tryb rozkazujący,
strona bierna,
różne typy przeczeń,
tworzenie przysłówków,
stopniowanie przymiotników i przysłówków,
tworzenie formy żeńskiej i liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników,
zaimki przymiotne dzierżawcze (mon, ton, son …),
zaimki przymiotne wskazujące (ce, cet, cette …),
zaimki rzeczowne wskazujące ( celui, celle …).
zaimki względne proste (qui, que dont, où),
zaimki osobowe COD (me, te le, la …),
zaimki osobowe COI (me, te, lui …),
zaimek « y »,
zaimek « en »,
zdania z wyrażeniami: czasu, celu, przyczyny, konsekwencji.
tworzenie imiesłowu czynnego (gérondif)

Zakres tematyczny - część ustna
Część ustna to rozmowa z egzaminatorem na jeden z wybranych tematów.
70% oceny to umiejętności językowe i poprawność językowa.
30% oceny to wiedza merytoryczna, znajomość realiów.
Zakres tematyczny:
ta famille, tes amis (leur apparence physique et le caractère),
ton lieu d'habitation - ta maison, ton appartement,
ta ville, ton village – la description.
ta chambre, sa description,

les façons de passer le temps libre, tes loisirs,
ta journée quotidienne,
ton week-end, comment voudrais- tu le passer / aimes- tu le passer?
les vacances, tes habitudes, tes rêves,
le voyage de tes rêves
le sport, tes disciplines préférées,
ton hobby, ton passe- temps préféré
la cuisine en France et en Pologne, les repas,
ton école, tes matières préférées,
la télé, les films, les émissions que tu regardes,
ton artiste préféré (acteur, sportif, chanteur, peintre, écrivain etc),
la lecture, tes livres, journaux préférés
les problèmes des jeunes.
tes projets pour l’avenir.

