
POZIOM B2 

Nauka języka francuskiego na poziomie B2 obejmuje doskonalenie umiejętności 

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

o studentach, którzy opanowali język francuski na poziomie odpowiadającym zaliczeniu 

kursu B1.  

Po ukończonym poziomie B2 student nabył poniższe kompetencje językowe: 

  

  

Wypowiedzi ustne – rozumienie i tworzenie. 

Student rozumie wypowiedzi wyrażane językiem jasnym i standardowym, śledzi główne 

wątki audycji radiowych i telewizyjnych, rozumie dłuższe wypowiedzi na znane sobie tematy, 

rozumie większość filmów, o ile mówi się językiem standardowym. Umie zaprezentować 

przygotowany temat, przytaczać wypowiedzi i je relacjonować. Potrafi prezentować swoje 

stanowisko i logicznie je argumentować, a także komentować stanowisko innych. 

  

Rozumienie tekstów pisanych. 

Student rozumie artykuły pisane codziennym językiem, opisy wydarzeń i emocji, artykuły 

dotyczące współczesnych problemów, w których jest zawarte stanowisko w jakiejś sprawie. 

Czyta ze zrozumieniem tekst literacki prozą (opowiadanie, popularna powieść). Umie 

analizować wyniki ankiet i sondaży. Potrafi wyszukać istotne dla siebie szczegóły, zawarte w 

dłuższych tekstach. 

Tworzenie tekstów pisanych. 

Student potrafi pisać listy na większość tematów, podkreślając osobiste znaczenie wydarzeń i 

doświadczeń. Umie w skuteczny sposób formułować informacje i poglądy, a także 

ustosunkowywać się do poglądów wyrażanych przez innych. Umie rozważać przyczyny, 

konsekwencje i sytuacje hipotetyczne. Potrafi stosować różne wyrażenia łączące, by wyraźnie 

zaznaczać związki między poszczególnymi wątkami.  

  

Poprawność językowa. 

L e k s y k a l n a. Jest na wysokim poziomie. Student sprawnie operuje standardowym 

językiem z elementami idiomatycznymi. Trudności może sprawiać wyrażanie subtelności i 

niuansów. 

G r a m a t y c z n a. student komunikuje się z dużą poprawnością – wykazuje na ogół wysoki 

stopień kontroli gramatycznej. Błędy pojawiają się tylko w bardziej skomplikowanych 

konstrukcjach myślowych. 



O r t o g r a f i c z n a. Potrafi skomponować logiczny tekst, który jest w całości zrozumiały. 

Pisownia i interpunkcja są w większości poprawne. 

  

  

Tematyka. 

Podróże, zjawisko globalizacji. 

Podział administracyjny, regiony francuskie. 

Symbole francuskie. 

Europa – Unia Europejska, idee i instytucje. 

Stosunki międzyludzkie. 

Społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. 

Przestępczość. 

Religie, różnorodność kulturowa. 

Postęp naukowy. 

Ekologia. 

Święta państwowe i religijne – zwyczaje 

Rozrywki, czas wolny, 35-godzinny tydzień pracy. 

Edukacja, system szkolnictwa. 

Praca, formy zatrudnienia. 

  

Zagadnienia gramatyczne. 

Panorama czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. 

Panorama zaimków. 

Niuanse zastosowania trybów (conditionnel -subjonctif – indicatif) 

Mowa zależna. 

Strona bierna. 



Nominalizacja. 

Zdania przyczynowe, skutkowe, warunkowe, celowe, przyzwalające. 

Zdania względne, zdania spójnikowe. 

Szyk wyrazów i jego znaczenie. 

  

Zagadnienia programowe w nauczaniu języka francuskiego na poziomie B2 opracowano 

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

Rady Europy. Zaliczenie kursu B2 odpowiada nabyciu kompetencji językowych na poziomie 

B2 skali Rady Europy. 

 


