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podręcznik: VERSION ORIGINALE 2 

autorzy: Monique Denyer, Augustin Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri 

(MEN numer dopuszczenia 567/2/2013) 

Zakres materiału – język francuski 

(Kurs realizuje podstawę programową dla poziomu IV.O) 

 

Klasa 2 

Zakres struktur gramatycznych 

 

Czasownik, tryby i czasy: 

 le passé composé: uzgadnianie participe passé 

 le futur proche 

 le futur simple : si + présent de l’indicatif + futur 

 l’impératif : la forme et la place des pronoms réfléchis 

 l’imparfait 

 le gérondif 

 constructions imperonnelles 

 les verbes modaux 

 le conditionnel, les formes de politesse 

 

Zdania złożone : 

 les subordonnées temporelles 

 zdania podrzędne względne 

 zdania bezokolicznikowe 

 

Rzeczownik 

 Rodzaj żeński z końcówką –e, -trice, -euse, -elle, -enne, -ere 

 Liczba  mnoga niektórych rzeczowników złożonych 

 

Zaimki 

 les pronoms COI 

 les pronoms relatifs que, qui, ou 

 les  pronoms indéfinis 

 

Przymiotnik 

 les adjectifs qualificatifs et leur place 
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Przyimki i spójniki 

 Wyrażenia przyimkowe i spójnikowe dla wyrażenia związków logicznych  w zdaniu (relacji 

czasowych, przyczyny, celu, opozycji) 

 

Rodzajniki 

 rodzajniki po przeczeniu z czasownikiem  „être” 

 

 

W drugiej klasie uczeń opanowuje podstawowy zasób środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)  w zakresie następujących tematów: 

 

 szkoła (przedmioty nauczania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne) 

 kultura (uczestnictwo w kulturze, media) 

 elementy wiedzy o krajach nauczanego języka 

Uczeń rozwija i utrwala językowe kompetencje komunikacyjne dotyczące tematów realizowanych w 

klasie pierwszej zgodnie z Nową Podstawą Programową  nauczania języka obcego nowożytnego: 

 

 człowiek (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania) 

 dom (opis domu, jego pomieszczeń) 

 praca (warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza) 

 życie rodzinne (członkowie rodziny, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego, święta,) 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne) 

 zakupy i usługi 

 podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie) 

 sport 

 zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy) 

 świat przyrody (klimat, rośliny i zwierzęta) 


