
POZIOM A2  

Nauka języka francuskiego na poziomie A2 obejmuje rozwijanie umiejętności mówienia, 

rozumienia, pisania i czytania. Zagadnienia programowe opracowano z myślą o 

studentach, którzy opanowali język francuski na poziomie odpowiadającym zaliczeniu 

kursu A1.  

Po ukończonym poziomie A2 student nabył poniższe kompetencje językowe: 

  

Wypowiedzi ustne – rozumienie i tworzenie. 

Student potrafi zrozumieć proste pytania o cenę, drogę, wybór, dane osobowe, samopoczucie, 

numer telefonu. Rozumie informacje podawane na dworcu na temat rozkładu jazdy pociągu, 

na lotnisku, na temat rozkładu zajęć w ciągu dnia. Rozumie też nagraną na sekretarce 

informację, proste polecenia. Potrafi zapytać o drogę, o samopoczucie, o danie, którego nie 

zna, o cenę, o rozmiar, o numer telefonu. Umie poprawnie używać zwrotów 

grzecznościowych w codziennych sytuacjach, umówić telefonicznie wizytę, przekazać krótką 

informację przez telefon. Potrafi rozmawiać o przyszłości, opowiedzieć, co robił, wyrazić 

zdanie o potrawach, posiłkach, napojach, porównać rzeczy i osoby. Umie opisać mieszkanie i 

wyposażenie oraz jego otoczenie. 

  

Rozumienie tekstów pisanych. 

Student potrafi zrozumieć nieskomplikowane teksty (karty informacyjne, ulotki reklamowe, 

afisze, anonse), objaśnienia na tablicach informacyjnych i w środkach transportu, rozumie też 

krótkie wiadomości, kartki pocztowe, listy, faksy, maile, programy (teatr, kino telewizja, 

menu). 

Tworzenie tekstów pisanych. 

Student umie wypełnić prosty formularz, napisać relację z wakacji na kartce pocztowej lub w 

krótkim liście, napisać zamówienie, list, prośbę o rezerwację pokoju, o wynajem mieszkania. 

  

Poprawność językowa. 

L e k s y k a l n a. Student wykazuje dobre opanowanie podstawowego słownictwa, w jego 

wypowiedziach pojawiają się jednak poważne błędy, zwłaszcza przy wyrażaniu bardziej 

złożonych myśli lub w odniesieniu do nieznanych mu tematów i sytuacji. 

G r a m a t y c z n a. Dość poprawnie używa zasobu często używanych struktur 

gramatycznych związanych z bardziej przewidywalnymi sytuacjami. 

O r t o g r a f i c z n a. Pisownia, interpunkcja i układ tekstu są na tyle poprawne, by czytający 

nie miał problemów z jego zrozumieniem. 



  

Tematyka. 

Rozkład dnia, czynności dnia codziennego. 

Podróż - program podróży i pobytu. 

Rozrywka – zwiedzanie miasta, wyjście do kina, teatru, na dyskotekę. 

Mieszkanie – opis mieszkania, pokoju. 

Posiłki – restauracja. 

Święta i przyjęcia. 

Choroba, lekarz, apteka. 

  

Zagadnienia gramatyczne. 

Czas przyszły – futur simple 

Czas przeszły – passé composé 

Tryb rozkazujący. 

Bezokolicznik po czasownikach modalnych i zwrotach przyimkowych. 

Zaimki osobowe dopełnienia bliższego, dopełnienia dalszego, zaimek przysłówkowy y, en. 

Zaimki względne qui, que, où 

Przeczenia ne.. rien, ne...personne, ne...jamais, ne...plus. 

Wyrażenie przyczyny, celu. 

Zwroty wyrażające ilość (trochę, dużo, kilka, dość, za dużo) 

Przymiotnik i jego miejsce w zdaniu. 

  

Zagadnienia programowe w nauczaniu języka francuskiego na poziomie A2 opracowano 

zgodnie z założeniami zawartymi w “Europejskim systemie opisu kształcenia językowego” 

Rady Europy. Zaliczenie kursu A2 odpowiada nabyciu kompetencji językowych na poziomie 

A2 skali Rady Europy. 

 


