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SESSION 2015 

 
 

POLONAIS 
_______ 

 
MARDI 23 JUIN 2015 

 
 

LANGUE VIVANTE 2 
 
 

Séries ES et S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 8 

Séries ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultative 

 
 

ATTENTION 
 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série : 

 Série L (LVA Y COMPRIS) : questionnaire pages 4/6 et 5/6. 

 Séries ES, S, STMG, ST2S, STI2D, STD2A, STL : questionnaire page 6/6. 
_______ 

 

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit. 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
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Document 1: 

śniadanie w Polsce i na świecie 

Co Polacy jedzą na śniadanie? 

Ponad 91 proc.1 Polaków jada śniadania, a dla 45 proc. z nas jest to najważniejszy posiłek w 
ciągu dnia. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinia dla 
marki TYMBARK, nie zawsze jednak na śniadaniowym stole znajdują się te produkty, które 
rzeczywiście chcielibyśmy i powinniśmy zjeść. Badanie pokazało jednak, że istnieją dwa 
śniadania Polaków.  5 
Od poniedziałku do piątku na naszym śniadaniowym stole pojawiają się najczęściej te same 
produkty, przez co nasza dieta jest dość uboga i monotonna, a także bardzo często 
pozbawiona niezbędnej porcji witamin. Podczas śniadań królują wtedy kanapki (87 proc.). 
Tradycyjne śniadanie to przede wszystkim pieczywo z wędliną i serem, parówki, jajecznica 
lub zupy mleczne. 10 

W tygodniu zdecydowanie nie mamy czasu na celebrację jedzenia. Jemy je zazwyczaj sami 
(55 proc.), bez pozostałych członków rodziny, w pośpiechu, nerwowo zerkając na zegarek. 
Co więcej, aż jedna piąta Polaków swoje pierwsze śniadanie je dopiero w pracy. 

Śniadanie w weekend wygląda zupełnie inaczej. Polacy podchodzą do niego z ogromną 
dbałością, starając się by na stole znalazły się zarówno ulubione, jak też zdrowe produkty. 15 
Jemy je zdecydowanie dłużej i spokojniej, chcąc sobie sprawić choć odrobinę kulinarnej 
przyjemności. Trzeba jednak pamiętać, że w sobotę i niedzielę mamy po prostu czas na taką 
celebrację. Twierdzi tak 47 proc. respondentów. Siadając do śniadaniowego stołu w weekend 
staramy się dopasować godzinę w taki sposób, by zasiedli przy nim wszyscy członkowie 
rodziny. To dla nas czas, w którym możemy zrekompensować najbliższym brak czasu w 20 
ciągu tygodnia. W weekend na naszym śniadaniowym stole pojawia się także więcej witamin. 
W sobotę i niedzielę dużo częściej obecne są: sałatki (27 proc. w weekend i 16 proc. w 
tygodniu), warzywa (odpowiednio 27 proc. i 20 proc.), owoce (22 proc. i 18 proc.) oraz soki 
(20 proc. i 17 proc.). 

Zwierciadlo.pl, materiał prasowy TYMBARK 

                                                            
1 procent 
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Document 2: 

Śniadania z czterech stron świata - co jedzą inni ? 

    Czego w takim razie możemy spróbować wybierając się za granicę? Za oceanem 
Amerykanie i Kanadyjczycy łączą nietypowe dla nas kombinacje i obok naleśników z 
syropem klonowym, jedzą także smażony bekon. Natomiast na południu Europy królują 
śniadania niewielkie i słodkie. We Francji główną pozycją śniadaniowego menu są croissanty 
z dżemem, miodem lub z czekoladą. Francuzi chętnie kupują też słodkie bułeczki i chrupiące 5 
bagietki. Do picia zwykle wybierają kawę lub sok pomarańczowy. Poranny posiłek podobnie 
wygląda w Portugalii i we Włoszech. W tych krajach do śniadania też najczęściej wybierana 
jest kawa – od mocnego espresso przez cappuccino do latte z dużą ilością mleka. 

Portugalczycy śniadania jadają zwykle poza domem w popularnych pastelarias (cukierniach) i 
jedzą tosty z dżemem lub pasteis de nata (babeczki na bazie śmietany). Włochom zdarza się 10 
odmiana i zamiast słodkości sięgają po kanapki na ciepło z mozzarellą i pomidorami lub 
szynką. 

W państwach takich, jak Niemcy czy Szwecja, śniadania zbliżone są do polskich. Na talerzu 
najczęściej pojawiają się kanapki z warzywami, serem lub wędliną. Na stołach mieszkańców 
państw skandynawskich nie brakuje także ryb – suszonych, wędzonych oraz past. W Szwecji 15 
przysmakiem jest łosoś, a w Danii śledź. 

W Walii najpopularniejszym śniadaniem są grzanki z żółtym serem, zazwyczaj z ciemnego 
pieczywa. Z kolei osobom, które lubią lekkie śniadania spodobałoby się menu greckie – 
jogurt z owocami lub sałatka z pomidorem i oliwkami. Na Islandii dużą popularnością cieszy 
się owsianka. Przykładem lokalnych smakołyków jest bułgarska banica z serem sirene, czyli 20 
placek z ciasta francuskiego ze słonym serem często popijany naturalnym kefirem, a także 
mięso z renifera. 

W Mongolii na dzień dobry jada się baraninę i koninę2, a w Meksyku kukurydziane tortille z 
farszem, których jednym z głównych składników jest fasola. Nie trzeba jednak szukać aż tak 
daleko. Ulubione śniadanie Brytyjczyków to tosty, jajka sadzone, smażony bekon lub 25 
kiełbaski, pieczarki oraz fasola w sosie pomidorowym. Irlandczycy z kolei zajadają smażoną 
w plastrach kaszankę. 

Piątek 23 sierpnia 2013 | Lifestyle 

 

 

                                                            
2 Baranina – mięso z barana ; konina – mięso z konia 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
LV2 Série L 

 

Le candidat rédige ses réponses exclusivement sur sa copie, les présente dans l’ordre et les numérote 
conformément au sujet. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  (10 points) 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Czy Polacy mają zwyczaj jeść śniadanie? 

2. Czy w tygodniu rodzina je śniadanie razem? 

3. Co  w Polsce je się na śniadanie w tygodniu, a co w sobotę i w niedzielę? 

4. O której godzinie je się  śniadanie w weekend?  

5. Dlaczego sobotnie i niedzielne śniadania są bardzo przyjemne? 

6. Co je się na śniadanie w Portugalii? 

7. W jakich krajach śniadanie jest bardzo podobne do śniadania polskiego? 

8. Jak wygląda ulubione śniadanie Brytyjczyków? 

9. Co na śniadanie jedzą Kanadyjczycy? 
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Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA 
(Langue Vivante Approfondie) traiteront les questions suivantes. 

10. W jaki sposób rytm naszego życia wpływa na nasze posiłki?  

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante 
Approfondie) traiteront les questions suivantes. 

10. Czy można powiedzieć, że śniadanie odzwierciedla tradycje kulinarne danego kraju? 

 

II. EXPRESSION ÉCRITE  (10 points)  

Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA 
(Langue Vivante Approfondie) traiteront les questions suivantes. 

Traitez les deux sujets : 

1. Opisz zdjęcie, które znajduje się pod tekstami. Co z tego menu lubisz, a czego nie 
lubisz ? (100 mots) 
 

2. Opisz Twój ulubiony posiłek. (100 mots) 
 

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante 
Approfondie) traiteront les questions suivantes. 

Traitez les trois sujets : 
 

1. Opisz zdjęcie, które znajduje się pod tekstami. Co z tego menu lubisz, a czego nie lubisz?  
(80 mots) 

2. Opisz Twój ulubiony posiłek. (80 mots) 

3. Na czym polegają różnice i podobieństwa pomiędzy śniadaniem w różnych częściach 
świata? (80 mots) 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
LV2 Séries ES, S, ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL  

 

Le candidat rédige ses réponses exclusivement sur sa copie, les présente dans l’ordre et les numérote 

conformément au sujet. 

  

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  (10 points) 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Czy Polacy mają zwyczaj jeść śniadanie? 

2. Czy w tygodniu rodzina je śniadanie razem? 

3. Co w Polsce je się na śniadanie w tygodniu, a co w sobotę i w niedzielę? 

4. O której godzinie je się  śniadanie w weekend?  

5. Dlaczego sobotnie i niedzielne śniadania są bardzo przyjemne? 

6. Co je się na śniadanie w Portugalii? 

7. W jakich krajach śniadanie jest bardzo podobne do śniadania polskiego? 

8. Jak wygląda ulubione śniadanie Brytyjczyków? 

9. Co na śniadanie jedzą Kanadyjczycy? 

10. Co je się rano w Mongolii? 

 

 
II. EXPRESSION ÉCRITE  (10 points) 

Traitez un des deux sujets : 

1. Opisz zdjęcie, które znajduje się pod tekstami. Co z tego menu lubisz, a czego nie lubisz? 
(100 mots) 

2.Opisz Twoje ulubione śniadanie. (100 mots) 

 




