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POLONAIS – SUJET (évaluation 3, tronc commun)  

 
ÉVALUATION 3 (3e trimestre de terminale) 

Compréhension de l’oral, de l’écrit et expression écrite 
 
 
 
Le sujet porte sur l’axe 2 du programme : Espace privé, espace public 
 
 
Il s’organise en trois parties : 

 
1- Compréhension de l’oral (10 points) 
2- Compréhension de l’écrit (10 points) 
3- Expression écrite (10 points) 
 
 

 
Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de 
l’intégralité du dossier. 
Puis vous entendrez trois fois le document support de la compréhension de 
l’oral. Les écoutes seront espacées d’une minute. Vous pourrez prendre des 
notes pendant les écoutes. 
À l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps (1h30) comme 
vous le souhaitez pour rendre compte en français du document oral et en 
polonais du document écrit et pour traiter en polonais le sujet 
d’expression écrite.  
 

 
 

1. Compréhension de l’oral 
 
 
Titre du document : Prof. Magdalena Środa o mediach bez kobiet 
Source du document : Krytyka polityczna (multimedia) 
 

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez 
compris : 

- le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les 
personnes, les liens entre elles, etc. ; 
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- le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels 
éléments implicites, etc. ; 

- le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, 
dénoncer, divertir etc..), les destinataires et le style (informatif, fictionnel, 
humoristique, critique, …), etc. 

 
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois 
temps suggérés ci-dessus. 
 
 
 
 
2. Compréhension de l’écrit 
 
 
Titre du document : Prawa wyborcze dla kobiet 
 
 

Vous rédigerez le compte rendu du document en polonais. 

 

Prawa wyborcze dla kobiet 
 
Dopiero I wojna światowa stała się przełomem i na trwałe zmieniła sposób 
postrzegania przez społeczeństwa europejskie kwestii praw wyborczych kobiet. 
Niespotykana dotychczas skala tego konfliktu sprawiła, że niemal wszyscy 
mężczyźni zostali zaangażowani w działania wojenne, co zmusiło kobiety do 
przejęcia ich ról w życiu codziennym. Obowiązek utrzymania rodziny, który spadł na 
barki kobiet, skłonił je do podjęcia aktywności zawodowej, a w konsekwencji 
doprowadził do rozbudzenia ich świadomości społecznej.  

Rok 1918 był przełomowy także dla Polek i to nie tylko ze względu na odzyskanie 
przez ich ojczyznę niepodległości. To wielkie wydarzenie przyniosło ze sobą 
niewyobrażalne dotychczas zmiany, w tym także dekret naczelnika państwa o 
ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego stanowiący, że „Wyborcą do Sejmu 
jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci" oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy 
obywatele(lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze". 

Grunt pod ten historyczny dokument był przygotowywany latami, a jego zalążków1 

należy szukać w działalności publicystyczno-oświatowej dwóch wielkich polskich 
 

1 zalążek – początek czegoś 
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pisarek: Marii Konopnickiej oraz Elizy Orzeszkowej. Młodość obu Polek, urodzonych 
w latach 40. XIX w., przypadła na okres obowiązywania niezwykle 
dyskryminacyjnego wobec kobiet kodeksu Napoleona. Ambitny i niepokorny 

charakter obu pań wywodzących się ze środowisk liberalnej inteligencji i do tego z 
rodzin prawniczych nie pozwolił im na pozostanie biernymi wobec zastanej 
rzeczywistości. Chciały przecież studiować i rozwijać swoje talenty. Tymczasem 
nawet najbardziej liberalna ze wszystkich zaborów Galicja zezwalała kobietom na 
wstęp na uniwersytety jedynie w charakterze wolnych słuchaczek. 

Sytuacja ta zmusiła pisarki, a także tysiące innych kobiet, w tym również wybitną 
noblistkę Marię Skłodowską-Curie do kształcenia się na tzw. Uniwersytecie 
Latającym. Był on formą tajnego kursu uniwersyteckiego dla kobiet, a jego nazwa 
związana była z faktem, iż studentki i wykładowcy spotykali się w zakonspirowanych 
lokalach prywatnych. Szczególnie bolało to Konopnicką, która uważała, że „edukacja 
kobiet jest podstawą" do zmiany ich wizerunku w społeczeństwie. […] Równolegle do 
walki o prawa polityczne trwały więc zażarte boje2 o prawo wstępu kobiet na wyższe 
uczelnie. Z hasłem „Kobiety na uniwersytety!" wystąpiła publicystka Kazimiera 
Bujwidowa3, przedstawicielka ruchu kobiecego w Galicji.   

Szczególne miejsce w panteonie bojowniczek o emancypację zajmuje Aleksandra 
Szczerbińska-Piłsudska, żona marszałka Józefa Piłsudskiego, osoba równie 

charyzmatyczna i nietuzinkowa jak jej sławny mąż. Już we wczesnej młodości 
zafascynowała się działalnością Polskiej Partii Socjalistycznej, która jej zdaniem 
najlepiej łączyła patriotyzm z zagadnieniami społecznymi. Ponieważ w przypadku 
Aleksandry od słów do czynów było niedaleko, natychmiast przystąpiła do działania; 
szkoliła nowe członkinie PPS-u, a nawet sama transportowała broń i amunicję pod 
sukniami, studiowała również na Uniwersytecie Latającym, a w czasie I wojny 
światowej przystąpiła do Legionów Polskich, gdzie pełniła funkcję komendantki 
kurierek. Została nawet dwukrotnie aresztowana. 

Nic więc dziwnego, że drogi tej niezwykłej patriotki przecięły się w pewnym 
momencie z drogami Józefa Piłsudskiego. Łączyły ich nie tylko podobne 
doświadczenia życiowe, ale też poglądy i ideały. Jedyną kwestią, w której nie do 
końca się zgadzali, była emancypacja kobiet. Piłsudski, początkowo nastawiony 
wobec tej idei sceptycznie, uważał, że kobiety nie będą potrafiły ze swoich nowych 
praw należycie korzystać.  

Przeprowadzenie tej historycznej zmiany w polskim prawodawstwie nastąpiło 28 
listopada, gdy marszałek potwierdził nadanie kobietom praw wyborczych dekretem 

 
2 zażarty bój – une lutte acharnée 
3 To właśnie ona znalazła lukę w regulaminie Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki której w 1894 roku 
pierwsze trzy kobiety zostały przyjęte w poczet słuchaczy Uniwersytetu. 
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naczelnika państwa. Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzono 
26 stycznia 1919 r. Do parlamentu dostało się wówczas osiem kobiet z różnych 
środowisk politycznych.  

Niestety, zmiany w prawie nie szły w parze ze zmianą mentalności. Przez dłuższy 
czas nowe przepisy traktowane były w sposób nieufny, a nawet pokpiwano4 sobie z 

nich otwarcie. 

Źródło: Kobiety, które dały Polkom prawo wyboru, rp.pl, 02.02.2020 

 

 

 

3. Expression écrite 
 

 

Vous traiterez en polonais, et en 120 mots minimum, l’un des deux sujets au choix :  

 
 

 

Sujet A : 
 
Masz niezwykłą możliwość przekazania listu zmarłej praprababci, która walczyła o 
prawa kobiet. Opowiedz jej, jak zmieniła się sytuacja kobiet na przestrzeni lat, jakimi 

prawami i wolnościami mogłaby cieszyć się dzisiaj. 

 

 

 

OU 
 
 
 
Sujet B : 
 

Opisz i zinterpretuj mem Marty Frej zamieszczony poniżej. Inspirując się nim i 

pozostałymi dokumentami, zastanów się, jak zmieniły się role społeczne kobiet i 
mężczyzn. 

 
4 pokpiwać - żartować 
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Źródło: Memy i graffy, Agnieszka Graff, Marta Frej 
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