JĘZYK FRANCUSKI
FJMZP18P0T01
PRACA PISEMNA
Maksymalna ilość punktów: 36
Próg zaliczenia: 44 %
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Zasady właściwego zapisu pracy

x Pisz długopisem z niebieskim lub czarnym
wkładem. Pisz wyraźnie, czytelnie, uważaj,
by długopis nie przerywał.

Podstawowe informacje dotyczące zadań

x Praca pisemna składa się z 2 części.

x Ocenione zostaną tylko prace zapisane
w karcie odpowiedzi.

x Czas pracy oznaczono na kartach
odpowiedzi.

x Pisz tylko do wyznaczonych pól w karcie
odpowiedzi, przeznaczonych do właściwej
wypowiedzi pisemnej. Zapisy obok
wyznaczonych pól nie zostaną ocenione.

x Dozwolone pomoce: przybory do pisania
i słowniki bez dodatków o formach
wypowiedzi.
x W każdej części zapisano maksymalną ilość
punktów.

x Wymagany zakres pracy pisemnej
określono za pomocą ilości słów
w instrukcjach do każdej części. W karcie
odpowiedzi zakres został wyznaczony
orientacyjnie poprzez wprowadzenie
minimalnej ilości wyrazów umieszczonych
obok orientacyjnych linijek.

x Pisz do karty odpowiedzi.
x Notować można w arkuszu zadań. Notatki
nie zostaną ocenione.
x Oceniony zostanie tylko tekst autorski
ucznia. Tekst, noszący znamiona przejętego
z dostępnych źródeł, nie zalicza się do całości
pracy pisemnej i nie zostanie oceniony.

x Pisz CZYTELNIE. Nieczytelny tekst nie
zostanie oceniony.
x Rozróżniaj wielkie i małe litery!

NIE OTWIERAJ ARKUSZA ZADAŃ, POCZEKAJ NA DECYZJĘ OSOBY NADZORUJĄCEJ!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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1. CZĘŚĆ

maks. 24 punktów

Podczas drogi powrotnej z pobytu we Francji przytrafiło ci się coś nieoczekiwanego.
Po powrocie postanowiłeś/-aś napisać o tym do francuskiej rubryki szkolnych stron
internetowych.
Napisz opowiadanie składające się z 120–150 wyrazów, w którym:
x podasz: gdzie, z kim i jakim środkiem komunikacji podróżowałeś/- aś z Francji;
x opowieszo tym, co nieoczekiwanego wydarzyło się podczas powrotu;
x opiszesz uczucia, które w tobie droga powrotna wywołała.
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2. CZĘŚĆ

maks. 12 punktów

Właśnie wróciłeś/-aś z podróży po Europie. Podczas podróży zrobiłeś/-aś dużo ciekawych
zdjęć. Dyrekcja umożliwiła ci wystawienie tych zdjęć w szkole. Na wystawę możesz zaprosić
swoją francuską koleżankę Céline, która mieszka w Republice Czeskiej.
Napisz e-mail do Céline składający się z 60–70 wyrazów, w którym:
x
x
x
x

zaprosisz ją na swoją wystawę zdjęć;
napiszesz, o jakie zdjęcia chodzi;
poinformujesz, kiedy i gdzie odbędzie się wystawa;
zapytasz, czy przyjdzie na wystawę.
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