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FR PL ZAIMKI BYĆ MIEĆ IŚĆ CHCIEĆ MÓC MUSIEĆ PRZYJŚĆ ROBIĆ BRAĆ PISAĆ MÓWIĆ accepter akceptować
a a mocny zwrotny podmiotowy être avoir aller vouloir pouvoir devoir venir faire prendre écrire parler donner dawać

an, am ą moi me ja je suis ai vais veux peux dois viens fais prends écris parle decider decydować
au, eau o toi te ty tu es /e/ as vas veux peux dois viens fais prends écris parles jouer grać

ai e lui/elle se on/ona il/elle est /e/ a va veut peut doit vient fait prend écrit parle manger jeść
ay ej nous nous my nous sommes avons allons voulons pouvons devons venons faisons prenons écrivons parlons poser kłaść
b b vous vous wy vous êtes avez allez voulez pouvez devez venez faites prenez écrivez parlez aimer kochać/lubieć

c s, k eux/elles se oni/one ils/elles sont ont vont veulent peuvent doivent viennent font prennent écrivent parlent continuer kontynuować
ç s Instalowany przed czasownikiem été eu allé voulu pu dû venu fait pris écrit parlé acheter kupować
ch sz / k Cz. przeszły (Passé Composé) = odmiana être avoir  + forma przeszła (imiesłów) -ais revenir wracać apprendre nauczyć się compter liczyć
d d Czas przyszły frazalny (Futur Proche) = odmiana  aller  + bezokolicznik -ais devenir stawać się comprendre rozumieć habiter mieszkać
e y Czas przeszły niedokonany (imparfait) = temat z odmiany przez nous + końcówki :  -ait tenir trzymać surprendre zaskoczyć laver myć

é, è, ê e Czas przyszły (F. Simple) = bezok. + końcówki z avoir NIEREGULARNE FUTUR -ions retenir wstrzymać entreprendre przedsięwziąć penser myśleć
en, em ą tenir venir faire devoir être avoir aller vouloir pouvoir -iez obtenir otrzymać méprendre pogardzać appeler nazywać

eu y / ö tiendr- viendr- fer- devr- ser- aur- ir- voudr- pourr- -aient détenir przetrzymywać RODZAJNIKI porter nosić
f, ph f  Ja   daję    jabłko    Johnowi. Ja     dałem   pomarańczę    tobie. Czas Passé Composé : avoir, lub dla czynności 

ruchu/zwrotnych être + imiesłów
OKR NIEOKR regarder oglądać

g g / ż Je donne la pomme à John. J'ai    donné       l'orange        à toi. męski le / l' un ouvrir otwierać
gn ń   Jego  jabłko     jest  czerwone. Jego pomarańcza będzie czerwona. Czas przyszły frazalny (Futur Proche) złożony z 

aller + docelowego bezokolicznika
żeński la / l' une payer płacić

i i  Sa  pomme     est    rouge.   Son     orange      va être    rouge. mnogi les des lever podnosić
il, ill j My      dajemy      jabłka       mu.   My   dawaliśmy   te jabłka      im.

Czas przeszły niedokonany (imparfait)
brzmienie LE DE montrer pokazywać

in, im aę Nous donnons les pommes à lui. Nous  donnions ces pommes à eux. PRZYM. DZIERŻAWCZE aider pomagać
j ż To   nie jest      jabłko    Johna. To    nie było   wcale   jabłko      Johna. Czas przeszły niedokonany (imparfait). 

UWAGA : être ma nieregularny temat ét-
mon ma mes répéter powtarzać

k k Ce n'est pas la pomme de John. Ce n'était pas du tout la pomme de John. ton ta tes rester pozostawać
l l Czy    jabłko    musi być czerwone? Czy   jabłko           okaże się          duże? Czas przyszły prosty (Futur Simple) zbudowany z 

tematu bezokolicznika + końcówki z avoir
son sa ses laisser pozostawiać

m m       La pomme  doit être   rouge?           La pomme     se montrera     grande? notre nos travailler pracować
n n une pomme jabłko un temps czas nouveau nowy beaucoup dużo, bardzo votre vos passer przechodzić
o o une orange pomarańcza une fois raz nouvelle nowa peu mało leur leurs présenter przedstawiać
oi ła une maison dom une voiture samochód vieux stary un peu trochę PRZYM. WSKAZUJĄCE arriver przybywać

on, om oą une ville /wil/ miasto un pays kraj vieille stara souvent często ce/cet cette ces apporter przynosić
ou u un homme mężczyzna une femme /fam/ kobieta jeune młody parfois czasem PRZYIMKI ŚCIĄGNIETE demander pytać/żądać
oy łaj un père ojciec une mère matka beau piękny à do, w à+le=au à+les=aux écouter słuchać
p p monsieur /mysjy/ pan madame pani belle piękna de z, od de+le=du de+les=des promener spacerować
q k un travail praca une école szkoła grand duży chez do, u NEGACJA étudier studiować
r r une famille rodzina un/une enfant dziecko grande duża en  + (metoda) ne + CZASOWNIK + pas chercher szukać
s s / z une personne osoba personne nikt petit mały dans w (fizyczne) PRZYSŁÓWKI chanter śpiewać
t t une tête głowa un médecin lekarz petite mała dans za (czasu) przymiotnik żeński + ment habiller ubierać
u ü un jour dzień une nuit noc rapide szybki sur na wyjątki: -ent -ant entrer wchodzić

un, um aę un soleil słońce un amour miłość jamais nigdy avec z (A + B) na >> -emment -amment expliquer wyjaśniać
v, w w un livre książka une question pytanie bon dobry bien dobrze bon -> bien prononcer wymawiać

x ks / gz une couleur kolor une eau woda bonne dobra et i LICZBA MNOGA commencer zaczynać
y i une faute błąd un café kawa sûr pewny que że norma : RZ + s occuper zajmować
z z tout droit prosto un prix cena sûre pewna très bardzo -au, -eu, -eau : RZ + x arrêter zatrzymać

-er, -ez e gauche lewa droite prawa hier wczoraj mais ale -al -> -aux fermer zamykać
c+ e, i = s une porte drzwi une année rok aujourd'hui dzisiaj selon według MONOSYLABY z -e trouver znajdować
g+ e, i = ż une route droga une rue ulica demain jutro du tout wcale -e -> ' (przed samogłoską) changer zmieniać

Nieme na końcu : e, d, g, p, s, t , x Gdy na samym końcu słowa jest s - przedostatnia litera traktowana jest tak, jakby była ostatnia. Litera e jest czytana na końcach jednosylabowców.
!!! LIAISON : nieme spółgłoski z końca objawiają się na początku kolejnego słowa, gdy zaczyna się ono od samogłoski lub h. Litery s,x,z przechodzą w z; d,t przechodzą w t; n objawia się jako n !!!

e przed podwojoną spółgłoską brzmi jak polskie e. Końcówka -ent w czasownikach w ils/elles jest niema. W sekwencjach gue, gui litera u jest niema samogł. + s + samogł. >> s=z

une phrase zdanie haut wysoko zéro 0 quatre vingt dix 90 ouvert otwarty vrai prawda
un mot słowo même nawet un 1 quatre vingt onze 91 fermé zamknięty faux fałsz

une lettre litera/list encore jeszcze deux /dy/ 2 cent 100 une entrée wejście oui tak
une attention uwaga avant przed trois 3 mille 1000 une sortie wyjście non nie

une place miejsce maintenant teraz quatre 4 un million 1000000 les toilettes toalety bonjour dzień dobry
un point punkt après po cinq 5 une quinzaine kilkanaście un autobus autobus Salut! cześć!

un visage twarz toujours zawsze six /sis/ 6 lundi poniedziałek un train pociąg bonsoir dobry wieczór
une tête głowa jamais nigdy sept /set/ 7 mardi wtorek annulé annulowany bonne nuit dobranoc

une lumiere światło entre między huit /uit/ 8 mercredi środa retardé opóźniony au revoir do widzenia
un besoin potrzeba parmi wśród neuf 9 jeudi czwartek fort silny/mocny à bientôt do niebawem
une peur strach seul sam dix /dis/ 10 vendredi piątek faible słaby à tout a l'heure do za chwilę

une affaire sprawa vers około onze 11 samedi sobota possible możliwy à plus tard do później
un chef szef depuis od douze 12 dimanche niedziela impossible niemożliwy Comment ça va? jak leci?

une histoire historia jusqu'à do treize /trez/ 13 janvier styczeń froid zimny Ça va, merci dobrze, dzięki
un feu ogień ainsi tym samym quatorze 14 fevrier luty chaud ciepły merci dziękuję

un arbre drzewo contre przeciw quinze 15 mars marzec gratuit darmowy merci beaucoup dziękuję ++
un mur mur ici tu seize /sez/ 16 avril kwiecień que / quoi co? bon appetit smacznego
un cas przypadek là tam dix-sept 17 mai maj qui kto? pardon przepraszam

l'argent (m) pieniądz là-bas taaam dix-huit 18 juin /żłaę/ czerwiec quel jaki / który? s'il vous plait proszę
une forme forma ailleurs indziej dix-neuf 19 juillet /żłije/ lipiec quelle jaka / która? dommage szkoda
un plaisir przyjemność trop za dużo vingt /vaę/ 20 août sierpień où gdzie? voilà oto

une fenêtre okno moins mniej vingt et un 21 septembre wrzesień combien ile? il y a jest
un centre centrum plus więcej vingt deux 22 octobre październik quand kiedy? il n'y a pas nie ma
un article artykuł assez dość trente et un 31 novembre listopad comment jak? je voudrais ja chciałbym
un âge wiek enfin w końcu quarante 40 décembre grudzień pourquoi dlaczego? je pourrais ja mógłbym

une vue widok parfois czasem cinquante 50 une semaine tydzień PYTANIE OTWARTE STYLE
PYTAŃun rêve marzenie aussi też soixante /słasąt/ 60 un mois miesiąc PYTANIE ZAMKNIĘTE

un restaurant restauracja donc więc soixante dix 70 un an rok Pourquoi                  vous parlez français? Intonacja
un hôtel hotel rien nic soixante et onze 71 midi południe Pourquoi est-ce que vous parlez français? ESKY

important ważne mal źle quatre vingts 80 minuit północ Pourquoi                           parlez-vous français? Inwersja
juste tylko bas nisko quatre vingt un 81 les vacances wakacje Dlaczego                    wy mówicie po francusku?
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Słowniczek pojęć 

1. Zdanie : Podstawowa struktura wypowiedzi, we francuskim składa się obowiązkowo z Podmiotu i 

Orzeczenia , ewentualnie też Dopełnienia, w dokładnie takiej kolejności. 

2. Podmiot : ten, kto wykonuje podaną w zdaniu czynność. 

3. Orzeczenie : Opis wykonywanej czynności. Może się składać z jednego lub kilku czasowników. 

4. Dopełnienie : dodatkowe informacje na temat czynności (na czym jest wykonywana, z kim, względem 

kogo, za pomocą czego, itp.). 

5. Bezokolicznik : czasownik w podstawowej formie, nie odmienionej (np. parler). 

6. Temat czasownika : to, co zostanie z czasownika pod odcięciu końcówki, która jest elementem zmiennym 

w zależności od typu odmiany (np. parl-). 

7. Końcówka czasownika : to, co zmienia się w czasowniku w zależności od tego przez jaką osobę i w jakim 

czasie jest on odmieniony (np. –er dla bardzo wielu bezokoliczników). 

8. Przyimek : łącznik, najczęściej stosowany w relacjach czasownik+rzeczownik, czasownik+czasownik, lub 

rzeczownik+rzeczownik, ewentualnie rzeczownik+czasownik. Element funkcjonalny, nie posiadający 

zazwyczaj jednego stałego tłumaczenia pomiędzy językami. 

9. Czas prosty : Czas gramatyczny, w którym czasownik jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o 

czynności. 

10. Czas złożony : Czas gramatyczny, w którym czasownik nie mówi o czynności (czasownik posiłkowy), a 

informację o czynności przekazuje nieodmienne słowo nie będące czasownikiem (np. imiesłów). Takie 

rozwiązanie powoduje, że odmiana jest łatwiejsza, ponieważ ograniczona do znajomości 1-2 

czasowników. 

11. Czas frazalny : złożony ze specyficznej kombinacji czasownika wiodącego (np. aller) i bezokolicznika 

wyrażającego docelową czynność. 

12. Czas niedokonany/dokonany : robić/zrobić, kupować/kupić, jeść/zjeść. We francuskim wszystkie 

stosowane na codzień czasy proste są niedokonane, a czasy złożone są dokonane. 

13. Przymiotnik : dookreśla rzeczy za pomocą cech. (jaki ? jaka ? jakie ?) Uwaga : we francuskim większość 

cech idzie po obiekcie dookreślanym. 

14. Przysłówek : dookreśla czynność lub cechę. (jak ?) We francuskim instaluje się po czasowniku lub przed 

przymiotnikiem. 

15. Zaimek : służy do zastępowania, istnieje wiele typów zaimków, podstawowymi są : potmiotowy, zwrotny i 

mocny (nazywany też tonicznym lub akcentowanym). 

16. Rodzajnik : słówko wymagane we francuskim przed rzeczownikiem, przekazujące liczbę oraz rodzaj. We 

francuskim występują 3 typy rodzajników, w tym 2 główne (określone i nieokreślone). 

17. Sylaba : zbitka literowa w słowie zawierająca jedną samogłoskę. 

18. Stosowanie « vous » : Zaimek podmiotowy « vous » jest najczęściej używanym i najbardziej 

wszechstronnym ze wszystkich, oznacza « wy », ale też grzecznościowo Pan, Pani, Państwo, Panowie, 

Panie. 

19. Style pytań. We francuskim prawie każde pytanie można zadać na 3 sposoby bez wpływu na treść, ale 

każdy styl ma nieco inny poziom elegancji. Intonacja jest najbardziej potoczna, inwersja najbardziej 

szlachetna. 

20. Wyrażenie pytające que/quoi (oznaczające « co ? »). Quoi jest stosowane zamiast que gdy z jakiegoś 

powodu miałoby stać gdzie indziej niż na początku struktury zdaniowej (np. w konfiguracji « po co ? », 

« na co ? » itp.). 


