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XL Olimpiada Języka Francuskiego
1.Terminarz
Zawody I stopnia – szkolne
7 listopada 2017r. odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół,
które terminowo zarejestrowały się poprze formularz zgłoszeniowy na oficjalnej
stronie Olimpiady.
Zawody II stopnia – okręgowe
Do 12 grudnia 2017r. Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły,
których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
12 stycznia 2018r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna.
W uzasadnionych przypadkach związanych z dużą liczbą uczestników w danym
okręgu zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia 2018r.
Zawody III stopnia – ogólnopolskie
Do 9 lutego 2018r. Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę
uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
Zawody centralne odbędą się w dniach: 15-17 marca 2018r.

2.Opis przebiegu olimpiady
Zawody I. stopnia (etap szkolny) :
•
•

polegają na wykonaniu przez uczestnika pisemnej pracy testowej;
test gramatyczno-leksykalny zawiera, oprócz zadań sprawdzających znajomość
gramatyki i słownictwa, ćwiczenie na rozumienie tekstu pisanego oraz
wypowiedź pisemną, którą może być tekst użytkowy (np. list w formie
tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub
forum internetowym).

Zawody II stopnia (etap okręgowy):

•

przebiegają dwuetapowo: uczestnicy przystępują do części pisemnej i
ustnej zawodów.

W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę złożoną z trzech elementów: testu
gramatyczno-leksykalnego; rozumienia ze słuchu; wypowiedzi pisemnej typu tekst
argumentacyjny (list formalny lub rozprawka
lub artykuł publicystyczny) z
elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej
argumentacji.
W części ustnej zawodów zawodnicy są zobowiązani do przygotowania 3 (trzech)
dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów
tematycznych (informacja na stronie olimpiady). Podczas części ustnej uczestnik
prezentuje jeden z 3 przygotowanych tematów, wybrany przez komisję.
Zawody III. stopnia (etap centralny) :
•

przebiegają dwuetapowo: uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej
zawodów.

W części pisemnej uczestnicy wykonują dwa zadania: wypowiedź pisemną w
języku francuskim na zadany temat; test kulturoznawczy w języku polskim.
Wypowiedź pisemna: Po zapoznaniu się z tekstem źródłowym uczestnik redaguje
wypowiedź pisemną, w której odpowiada na postawione pytania oraz komentuje
główne myśli tekstu i wyraża swoje własne zdanie na temat kwestii poruszonej w
tekście.
Test kulturoznawczy w j. polskim: test sprawdza poszerzoną znajomość historii,
kultury, sztuki i cywilizacji Francji oraz, w mniejszym zakresie, krajów francuskiego
obszaru językowego.
Podczas części ustnej uczestnik dokonuje prezentacji jednej z przygotowanych lektur
oraz przedstawia analizę fragmentu z tej samej lektury. Wyboru dokonuje komisja.
4. Adres strony głównej olimpiady:
http://www.ojf.org.pl/
5.Koordynator olimpiady: Hanna Reich - Tholonias

