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Wstęp

Witaj w czwartym tygodniu kursu.

Ten tydzień będzie nieco luźniejszy, bo nie ma w nim nowych fiszek. Czasami 
jednak trzeba chwilę odpocząć i ułożyć sobie wszystko w głowie.

Poświęć zatem ten tydzień na następujące rzeczy:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to w poniedziałek, byśmy mogli zliczyć 
Twoje punkty za poprzedni tydzień

2. Pracuj codziennie z Anki. Jeśli masz jakieś opóźnienia, to dobry czas, by je 
nadrobić. Jeśli przerobiłeś(aś) wszystkie 600 fiszek, w tym tygodniu skup 
się tylko na powtórkach.

3. Zadanie fabularne będzie przebiegało w sposób podobny do zeszłego ty-
godnia

• W czwartek prześlę Wam nowe teksty do przetłumaczenia.

• Do wtorku/środy podeślę Wam też Wasze tłumaczenia, byście mogli 
nieco lepiej zapoznać się z postaciami.

4. Zadanie specjalne – w tym tygodniu skupimy się na drugiej części zada-
nia. Waszym zadaniem będzie odgadnąć miejsca i postaci powiązane z 
miastami, do których należą uczestnicy innych grup. Wszystkie szczegóły 
znajdziesz na kolejnych stronach skryptu na ten tydzień.

5. Punktację za zadania i pracę z Anki z drugiego tygodnia opublikuję koło 
środy, kiedy zliczymy wszystkie Wasze dotychczasowe osiągnięcia.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przejdźmy zatem do poszczególnych 
zadań.
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Codzienna praca

Oto kilka wskazówek związanych z pracą z fiszkami w tym tygodniu.

1. Skupiaj się na powtórkach. Celem tego tygodnia jest poukładanie sobie 
wszystkich informacji w głowie, bo przydadzą się one już w przyszłym ty-
godniu.

2. Pamiętaj, że nie musisz uczyć się zdań na pamięć. Twoim celem jest ich 
rozpoznawanie. Jeśli wydaje Ci się, że nie do końca rozumiesz jeszcze fisz-
kę, ale rozumiesz ją ze słuchu, bo pojawiła się już wiele razy, możesz spo-
kojnie przejść dalej.

3. Nie zatrzymuj się na jednej fiszce dłużej. Jeśli coś nie wchodzi do głowy, 
przejdź dalej. Niekiedy Twój mózg potrzebuje czasu, by poradzić sobie 
z pewnymi konstrukcjami i zacząć je rozpoznawać.

4. Jeśli nie wyrabiasz się z przerabianiem wszystkich fiszek, nie martw się. 
Pamiętaj, że to nie wyścig i możesz uczyć się w swoim własnym tempie. 
Owszem, być może osiągniesz oczekiwany poziom dopiero po czterech 
miesiącach nauki, a nie trzech, ale czy ma to znaczenie?

5. Zacznij słuchać francuskiego i staraj się wyłapywać słowa, które znasz. 
Na razie nie będziesz nic rozumieć, ale kluczowe jest osłuchiwanie się z ję-
zykiem i przyzwyczajanie do jego brzmienia. Najlepszym sposobem jest 
korzystanie tutaj z krótkich wykładów na ted.com, do których najczęściej 
dodana jest transkrypcja na język francuski, napisy, a niekiedy i tłumacze-
nie. Wykłady w języku francuskim znajdziesz tutaj:

• https://www.ted.com/talks?language=fr
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Zadanie specjalne

Czas na drugą część zadania.

Oto zagadki przygotowane przez pozostałe grupy. Waszym zadaniem jest 
przesłać odpowiedź, gdy uda się Wam odgadnąć, o jakie miejsce lub postać 
chodzi.

Oto zagadki do odgadnięcia. Dla utrudnienia nie podaję, czy dane słowa opisu-
ją miejsce czy postać:

1. Lyon

• 1. Talon 2. Contrôlable 3. Chapeau 4. Conforter 5. Bagatelle

• 1. Carré 2. Chasse 3. Argent 4. Coopération 5. Épée

2. Marseille

• 1. Bleu 2. Herbes 3. Sphère 4. Jeu 5. Huit(cent)

• 1. Musulman 2. Dix 3. Rouge 4. Succession 5. Tête

3. Paris

• 1. Espace 2. Tracteurs 3. Cosmos 4. Armée 5. Montgolfière

• 1. Sculpture 2. Pologne 3. Grandeur 4. Imperfection 5. Bouche

4. Toulouse

• 1. Asymétrie 2. Comique 3. Désassortiment 4. Unique 5. Désastreux

• 1. Mathématiques 2. Avocat 3. Parlement 4. Arithmétique 5. Cartésien

Odpowiedź prześlijcie tutaj:

https://www.sekretypoliglotow.pl/fr-04-zagadki/

1. Oto informacje o punktacji

• Za każde odgadnięte miejsce lub postać innej grupy otrzymacie 10 
punktów. (łącznie jest do zdobycia 60 punktów)

• Otrzymacie również punkty za Wasze zagadki na zasadach, które opisa-
łem tydzień temu, czyli:

• Jeśli nikt nie odgadnie, o jakie miejsce lub postać dotyczącą Wasze-
go miasta chodzi, otrzymacie 0 punktów

• Jeśli wszyscy odgadną, o jakie miejsce lub postać chodzi, otrzyma-
cie 0 punktów

• 20 punktów za miejsce i 20 punktów za postać otrzymacie tylko wte-
dy, gdy przynajmniej jednej grupie uda się odgadnąć hasło, ale jedno-
cześnie przynajmniej jedna tego nie zrobi
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2. Oto kilka zasad przesyłania odpowiedzi:

• Odpowiedzi możecie przesłać wszystkie jednocześnie lub partiami

• Będę brał pod uwagę ostatnią przesłaną odpowiedź danej grupy. Jeżeli 
będziecie mieć wrażenie, że udzieliliście złej odpowiedzi, prześlijcie po 
prostu nową, a pierwszą zignoruję.

• Najlepiej przesyłać odpowiedzi po uzgodnieniu szczegółów z grupą

• Czas na przesłanie odpowiedzi to oczywiście niedziela do końca dnia 
(uwzględnię także odpowiedzi przesłane kilka godzin po północy, tym 
bardziej że część z Was mieszka w innych strefach czasowych).

3. Wyniki i poprawne odpowiedzi poznacie na początku przyszłego tygodnia.
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Rozdział IV

Paryż zaczynał budzić się do wieczornego życia. Na uliczkach coraz rzadziej 
można było dostrzec amerykańskich turystów w krótkich spodenkach trzy-
mających w ręku mapę miasta. W kawiarenkach i barach zaczęli się groma-
dzić natomiast młodzi ludzie, dla których dzień tak naprawdę zaczynał się, 
gdy zapadał zmierzch.

Minęła zaledwie doba od tajemniczego zaginięcia profesora, ale wydawało 
się, że czas zatrzymał się w miejscu. W głowach studentów wciąż kłębiły się te 
same setki pytań bez odpowiedzi. Co się wydarzyło? Kto może być zamieszany 
w sprawę? 

Marie i Zbyszek czekali zniecierpliwieni na pozostałych studentów. Wszy-
scy spędzili dziś dzień na śledzeniu kilku podejrzanych. Mieli spotkać się wie-
czorem w kawiarence Le Café Parisien, do której przychodzili niemal codzien-
nie, by napić się dobrej kawy i skosztować verrine caramel beurre salé, czyli 
szklaneczki wypełnionej pysznym słonym karmelem przygotowanym na bazie 
masła według specjalnej receptury właściciela.

Zbyszek, który zazwyczaj zamawiał herbatę zamiast kawy i narzekał, że 
nie podaje się jej tutaj z cytryną, mieszał nerwowo łyżeczką w czekoladowym 
musie. Wciąż analizował to, co wydarzyło się po wykładzie i nie potrafił sku-
pić skotłowanych myśli na czymś przyjemnym. Miał co prawda nadzieję, że 
po zjedzeniu deseru poczuje się lepiej, ale mus był w smaku dziwnie mdły. Być 
może niepotrzebnie Zbyszek porównywał go z „murzynkiem”, który wypieka-
ła dla niego zawsze babcia, gdy przyjeżdżał do niej na wieś na wakacje. Żaden 
deser nie byłby w stanie mu dorównać, tym bardziej że babcia dosypywała do 
ciasta dodatkową porcję kakao i jakiś tajemniczy proszek, dzięki któremu Zby-
sio miał urosnąć bardziej niż jego koledzy. Idealny wnuczek miał być wysoki 
i pulchny, bo to świadczyło, że jest w domu dobrze karmiony.

„Ciekawe, czy dowiemy się czegoś istotnego” – pomyślał Zbyszek, odsuwa-
jąc talerz z rozbabranymi widelcem kawałkami czekoladowego musu.

Marie siedziała cicho obok, spoglądając co chwila na zamyślonego Zbyszka. 
Te krótkie spojrzenia go krępowały, bo nie wiedział, jak należy je interpreto-
wać. Kobiety we Francji zachowywały się dziwnie.

„Powinni już tu być”.
Zbyszek zaczął się niecierpliwić i wysunął bezwiednie opuchniętą stopę z 

wygodnego, ale już trochę znoszonego klapka. Zaczął nerwowo drapać się po 
skarpetce, czemu z podziwem w oczach przyglądała się Marie.

Tę romantyczną scenę przerwał jednak niski głos, który zadudnił nad gło-
wą Zbyszka.

– Dobrze, że jesteście. Muszę Wam coś pokazać – nad stołem stał blady 
Pierre, który trzymał w ręku teczkę zawiązaną nieporadnie na supeł.

– Siadaj – odpowiedział natychmiast Pierre, przesuwając nieco stolik, by 
zrobić miejsce koledze. Było to niezwykle trudne, ponieważ wszystkie krzesła 
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stały tak blisko siebie, że wyglądały niemal jak połączone.
Pierre usiadł i otworzył teczkę.
– Muszę się wam do czegoś przyznać – zaczął nerwowym głosem. – Gdy 

byliśmy w gabinecie profesora i próbowaliśmy złamać szyfr do pliku, zacząłem 
się rozglądać po jego biurku i znalazłem to.

Chłopak wysunął z teczki kilkadziesiąt kartek zapisanych najprawdopo-
dobniej na maszynie.

– Czy to jakieś notatki profesora? – spytała Marie.
– Nie. Coś bardziej tajemniczego. Przyjrzyjcie się dobrze. To listy profesora 

do niejakiej Julie Blanc… Wyglądają na pozór normalnie, jak zwykłe listy miło-
sne. W pierwszej chwili pomyślałem, że profesor ma romans z jakąś student-
ką. Ale…

Pierre głęboko westchnął i spojrzał na Zbyszka i Marie.
– Musicie przeczytać te listy. To najdziwniejsza rzecz, z jaką miałem do czy-

nienia… I coś, co sprawi, że spojrzymy na sprawę z zupełnie innej perspektywy. 
Powiedziałbym nawet, że mamy do czynienia z czymś nieprawdopodobnym, 
a nawet niemożliwym.

– Wydaje mi się, że trochę przesadzasz. Romanse między nauczycielami i 
uczniami we Francji się przecież zdarzają…

– Julie nie jest studentką – na bladej jak śnieg twarzy Pierre’a pojawiło się 
przerażenie. – Julie jest wdową, ma małą córeczkę…

– Co w tym nieprawdopodobnego? – Zbyszek miał już powoli dość tego nie-
potrzebnego napięcia, które budował Pierre.

– Zobaczcie tutaj – Pierre zaczął przetrząsać kartki w poszukiwaniu jednej 
ze stron. – O tutaj. Widzicie. Julie pisze o swoim mężu. Wszystko byłoby w 
porządku, gdyby nie jeden mały szczegół. Przeczytajcie.

Zbyszek i Marie zerknęli na kartkę i po kilku sekundach Marie wykrzyknę-
ła z rozczarowaniem w głosie:

– Jej mąż zginął w Verdun? Co w tym dziwnego?
– Przeczytaj dalej. Zginął w czasie bitwy pod Verdun. Problem w tym, że 

miała ona miejsce w 1916 r. Uwzględniając, że Julie miała wtedy ze 20 lat, to 
niemożliwe, żeby jeszcze żyła.

– Jak zatem profesor jest w stanie z nią korespondować?
– Tego niestety nie wiemy. Na szczęście tych listów jest więcej. Proponuję, 

byśmy się nimi podzielili i wczytali w ich treść. Być może znajdziemy tutaj 
rozwiązanie zagadki.

– A może dzięki temu odnajdziemy profesora – dodała z nadzieją Marie.
– Za chwilę będziemy mieć więcej danych – wtrącił Zbyszek, który odebrał 

właśnie wiadomość od Érica. – Reszta naszej ekipy zaraz tu będzie. Będziemy 
mogli się więc wymienić informacjami, które udało się nam zebrać na temat 
naszych pięciu podejrzanych.
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Zadanie fabularne

Oto zadanie na ten tydzień.

Pierre znalazł w gabinecie listy profesora i Julie Blanc. Mogą one zawierać 
informacje, które pomogą Wam w rozwiązaniu zagadki.

W czwartek każdy z Was otrzyma jeden z listów do przetłumaczenia.

Zasady tego zadania są podobne jak w zeszłym tygodniu. Tłumaczenie należy 
dodać na stronie:

https://www.sekretypoliglotow.pl/fr-04-tlumaczenie/

Jeśli prześlesz informacje do niedzieli, otrzymasz 5 punktów za jego wykona-
nie. Tłumaczenie nie musi być oczywiście dokładne, ale musi być kompletne 
(wszystkie zdania muszą być przetłumaczone), aby zaliczyć to zadanie jako 
wykonane.

I uwaga:

Nie wolno Ci przesyłać oryginalnego tekstu na grupę facebookową i dzielić się 
nim z innymi uczestnikami. Możesz jednak przesłać pojedyncze słowa, gdy 
ich przetłumaczenie sprawi Ci trudność.
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Lista zadań – Tydzień 4

 F Zscynchronizuj Anki

 F Przetłumacz tekst do zadania fabularnego (otrzymasz go w czwartek)

 F Wykonaj z grupą zadanie specjalne

 F Powtórz fiszki w poniedziałek

 F Powtórz fiszki we wtorek

 F Powtórz fiszki w środę

 F Powtórz fiszki w czwartek

 F Powtórz fiszki w piątek

 F Powtórz fiszki w sobotę

 F Powtórz fiszki w niedzielę


