
Język francuski 
 

Transkrypcja tekstów do części dotyczącej rozumienia tekstu słuchanego 
 

Treść tekstów do odczytania1 czas 
Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Usłyszysz  
zarówno polecenia, jak i teksty do poszczególnych zadań. KaŜdy tekst 
zostanie odczytany dwukrotnie. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie 
z usłyszanymi poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie 
przerw po ich wysłuchaniu. 

 

przerwa 3 sekundy 
Polecenie do zadania 1. 
Obejrzyj ilustracje.  
Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech sytuacji przyporządkuj kaŜdą  
z nich do odpowiedniej ilustracji. Wpisz do tabeli odpowiednią literę 
od A. do E., znajdującą się pod ilustracjami. Dwie ilustracje nie pasują do 
Ŝadnej sytuacji.  
Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi! 

 

przerwa 15 sekund 
Situation 1: 

- Allô, bonjour. 
- Bonjour Monsieur. Je voudrais réserver un billet d’avion pour Paris 

où j’aimerais rester quelques jours alors j’aurai aussi besoin d’un 
hôtel.  

- Quelle date vous intéresse?  
- Du  20 jusqu’au 30 juillet. Pouvez-vous me réservez aussi une 

chambre avec douche,  
s’il vous plaît? 

- Oui, bien sûr. 
 
Situation 2: 

- Bonjour Mademoiselle. Je voudrais envoyer un paquet au Canada.  
- Par avion ? 
- Oui. 
- Avez-vous rempli la fiche de douane ? 
- Oui, la voilà. 
- Votre paquet fait trois kilos. Désirez-vous encore quelque chose? 
- Non, merci. Combien je vous dois ? 

Situation 3: 
Le train express en provenance de Berlin et à destination de Paris qui est en 
retard de dix minutes va entrer en gare voie B. Veuillez vous éloigner de la 
bordure du quai. Nous vous rappellons qu’un service de restauration vous 
est proposé en voiture 12. 
 

 

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
Powtórne odczytanie transkrypcji do zadania 1.  

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
 
1 Treści poleceń oznaczonych kursywą nie naleŜy odczytywać. 



Polecenie do zadania 2. 
Zapoznaj się z treścią zadania.  
Po dwukrotnym wysłuchaniu wypowiedzi Sandry wybierz właściwe 
dokończenia zdań  od 2.1. do 2.3., zakreślając literę A, B lub C. 
Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi! 

 

przerwa 15 sekund 
Sandra parle: 
J’ai déjà 15 ans et je voudrais enfin en finir avec ma chambre d’enfant. Au 
secours, partout il y a des jouets dont je n’ai plus besoin : des poupées, des 
ours et d’autres animaux en peluche, une maison de poupée en carton,… 
Demain, je mets dehors toutes ces choses ! et enfin je vais avoir plus de 
place pour mes CD et mes magazines. Je pourrais les classer. Bref, ce sera 
ma chambre qui va montrer à quoi je m’intéresse. Ah, encore des livres  
pour les enfants, il faut les faire sortir de ma chambre. Et aussi toutes ces 
cartes d’anniversaire et de Noël écrites par mes parents et mes grands-
parents. Je vais les mettre dans un carton avec tous ces souvenirs  de 
l’école maternelle. Je ne veux plus avoir une chambre d’enfant. Je veux 
avoir une chambre où je pourrais inviter mes amis sans avoir honte. Mes 
amis n’ont plus dans leurs chambres des souvenirs d’enfance.  
                                                                             www.alibaba-verlag.de 

  

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
Powtórne odczytanie transkrypcji do zadania 2.  

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
Polecenie do zadania 3. 
Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie. Uzupełnij brakujące informacje 
w poniŜszej notatce od 3.1. do 3.4.  
Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

przerwa 15 sekund 
Bonjour chers (chères) ami(e)s, 
Nous fréquentons le lycée nº 4  à  Montpellier. Nous sommes 31 lycéennes  
et lycéens de 16 ans. Notre classe est très sympathique, amicale et 
amusante. Notre matière préférée  est  la géographie. Nous aimons jouer au 
basket-ball. Nous cherchons des correspondant(e)s du monde entier. 
Ecrivez-nous vite ! 
 
Notre adresse :  
Classe de 3eme A 
34 Place des Roses 
34000 Montpellier  

 

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
Powtórne odczytanie transkrypcji do zadania 3.  

Przerwa na rozwiązywanie zadania 30 sekund 
Rozwiązania przenieś na kartę odpowiedzi.  
Czas przeznaczony na tę część badania minął.  
Sprawdź czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę 
odpowiedzi.  
Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań. 

 

 
 


