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1. Zakres gramatyczny
a) odmiana czasowników regularnych (I i  II  grupa) i  nieregularnych (III  grupa) w następujących 

czasach : le présent,  le futur proche, le passé composé; l’imparfait  [tablice koniugacyjne na 

końcu podręcznika]

b) odmiana czasowników w trybie rozkazującym (regularne i nieregularne formy)

c) zdanie przeczące (ne …. pas, ne …. jamais, ne … plus , ne …. pas encore, ne... rien, ne... 

personne, ne .... ni .... ni), forma przecząca + rodzajnik nieokreślony i cząstkowy 

d) zdanie pytające : intonacyjne, za pomocą est-ce que i z inwersją ; przysłówki pytające (est-ce 

que,  qu’est-ce  que,  qui  est-ce  qui,  qu’est-ce  qui,  qui  est-ce  que,  quel,  quand,  comment, 

combien, où, pourquoi)

e) liczebniki główne (godziny, daty), nazwy dni tygodnia, miesięcy

f) rzeczownik (tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej

g) przymiotnik (tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, stopniowanie)

h) rodzajniki i ich zastosowanie (określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty)

i) zaimki przymiotne dzierżawcze i wskazujące

j) zaimek osobowy „on”

k) dopełnienie bliższe (COD) i dalsze (COI)

l) zaimek przysłówkowy y (zastępujący okolicznik miejsca)

m) wyrażenia czasu i miejsca



2. Zakres leksykalno-komunikacyjny
a) literowanie 

b) przedstawianie i opis siebie i innych (dane osobowe, dane o rodzinie, cechy, wiek, wygląd)

c) zainteresowania (sport, muzyka, czas wolny) ; np. poleć koledze ciekawy sposób spędzania wolnego 

czasu.

d) opis dnia (w czasie teraźniejszym i przeszłym; określenia czasu) ; poinformuj, jakie obowiązki 

domowe wykonujesz w domu i jak często.

e) plany na weekend, na wakacje (w czasie futur proche) ; list z wakacji ( w czasie przeszłym, 

np. w jaki sposób spędziłeś ferie, gdzie, z kim, co robiłeś)

f) napisz  list  do rodziców,  w którym opisujesz pierwsze tygodnie swojego pobytu  zagranicą, 

przedstawisz  miejsce  swojego  zamieszkania  (współlokatorzy,  opis  mieszkania,  pokoju), 

przedstawisz swój zwykły dzień (co robisz, jakie zajęcia masz, itp.), opowiesz jak spędzasz 

weekend, co już udało ci się zwiedzić

g) opis pokoju, mieszkania (określenia położenia)

h) opis  szkoły,  klasy,  opowiadanie o przedmiotach szkolnych,  system szkolny we Francji  i  w 

Polsce

i) jedzenie, opisać posiłek (wyrażenia ilości), zwyczaje kulinarne i żywieniowe

j) wskazywanie drogi

k) proponowanie, wyrażanie propozycji np. zaproponuj koledze wyjście na dyskotekę

l) zaproszenie, np. mieszkasz w akademiku, napisz kartkę z zaproszeniem na urodziny, podaj 

gdzie organizujesz imprezę, o której się zaczyna, co jest przewidziane, i co mają przynieść

część pisemna część ustna
rozumienie  tekstu  czytanego,  pisanie  (krótka  forma 

użytkowa),  zadania  gramatyczno-leksykalne, 

ćwiczenia komunikacyjne

zadania  gramatyczno-leksykalne,  zadanie  :  „reakcja 

na  daną  sytuację  komunikacyjną”:  jak  zapytasz,  jak 

powiesz...
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