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Wstęp
Witaj w piątym tygodniu kursu.

W tym tygodniu zaczynamy nowy etap nauki. Otrzymasz 300 nowych fiszek, 
z czego 150 to zdania, które już znasz, ale tym razem Twoim zadaniem bę-
dzie ich przetłumaczenie na język francuski. Zobaczysz, że nauka z ostatnich 
tygodni zacznie przynosić efekty. Na następnych stronach wyjaśnięc Ci, jak 
dokładnie korzystać z tych fiszek.

Druga część fiszek to kolejne zdania, które będziesz przerabiać jak do tej pory.

Oto zadania na dziś:

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

2. Pracuj codziennie z Anki. Staraj się też jak najczęściej synchronizować Anki 
z serwerem.

3. Zadanie fabularne – masz na jego wykonanie czas do niedzieli.

4. Zadanie specjalne – zadanie będzie trwało dwa tygodnie, więc spokojnie 
możesz się za nie zabrać nieco później (i skorzystać z długiego weekendu).

5. Punktację za zadania i pracę z Anki z trzeciego 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
W tym tygodniu wprowadzamy nowe fiszki, z którymi praca będzie wyglądała 
nieco inaczej. Oto zasady powtarzania:

1. Na początek zobaczysz pierwszą stronę fiszki, na której znajduje się zdanie 
w języku polskim (i dosłowne tłumaczenie zdania francuskiego na polski).

2. Twoim zadaniem jest przetłumaczenie tego zdania na francuski i powie-
dzenie go na głos. Jeżeli nie masz możliwości mówienia na głos, możesz 
oczywiście przetłumaczyć sobie to zdanie w myślach (lepsze to niż nic), ale 
staraj się planować sobie tak powtórki, by zacząć ćwiczyć mówienie.

3. Gdy przetłumaczysz zdanie i powiesz je głośno, kliknij na przycisk spraw-
dzenia rezultatu.

4. Usłyszysz wymowę i zobaczysz zapis tego zdania w języku francuskim.

5. Musisz się tutaj ocenić. Przyjmij zasadę, by wybaczać sobie drobne przeję-
zyczenia czy pomyłki, ale jeśli zapomnisz jakiegoś słowa lub Twoje tłuma-
czenie jest zupełnie inne, powtórz tę fiszkę raz jeszcze.
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Zadanie specjalne
Zadanie specjalne potrwa dwa tygodnie, byście mieli nieco więcej czasu, by 
się nim zająć.

Waszym zadaniem jest:

• znalezienie dowcipu w języku francuskim, który będzie jak najdłuższy; trze-
ba jednak przy tym pamiętać o następujących zasadach:

• otrzymacie 3 punkty za każde słowo pojawiające się w dowcipie, które 
wystąpiło w naszych fiszkach

• dostaniecie -2 punkty (czyli punkty ujemne) za każde słowo z dowcipu, 
które nie pojawiło się jeszcze w naszych fiszkach

Trzeba zatem nieco się wysilić i znaleźć w miarę prosty do zrozumienia, ale 
jednocześnie długi dowcip. Nie ma tutaj górnego limitu punktów do zdobycia.

Kilka dodatkowych zasad:

• otrzymacie premię 3 punktów za słowo, jeśli jakakolwiek jego forma poja-
wiła się w fiszkach np. załóżmy, że pojawiło się słowo "maison", a Wy znaj-
dziecie dowcip, w którym pojawia się wyraz "maisons". Słowo to zostanie 
zaliczone.

• jeżeli dane słowo pojawia się kilka razy w dowcipie, otrzymacie po 3 punkty 
za każde jego wystąpienie

• do punktacji bierzemy pod uwagę wszystkie słowa, które wystąpią w fisz-
kach do końca przyszłego tygodnia

• aby dowcip został zaliczony, musi być to dowcip, który można opowiedzieć 
dziecku, czyli bez brzydkich słów i tematów dla osób, które ukończyły 18 lat.

Link do przesyłania dowcipów otrzymacie w przyszłym tygodniu.

Pamiętajcie, że każda grupa może przesłać tylko jeden dowcip (do punktacji 
będę uwzględniał ostatni dowcip przesłany przez grupę).
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Rozdział V

Kawiarenka „Cochon d’Inde” była wyjątkowo zatłoczona jak na tę porę dnia. 
Nic w tym jednak dziwnego. Francuzi woleli tego typu miejsca, gdzie czuło się 
domową atmosferę, od amerykańskich sieciówek, w których kawa miała – jak 
to zwykli mówić – posmak plastiku.

Przy jednym ze stołów siedział René Bouillon ubrany w przewiewny i do-
brze dopasowany do jego smukłej sylwetki płaszcz. Pił z niezwykłą elegancją 
kolejną już filiżankę herbaty z kwiatem hibiskusa, której aromat unosił się 
nęcąco w powietrzu.

Obok niego siedział starszy mężczyzna w białej koszuli, który po każdym 
łyku café crème delektował się kolejnymi kąskami mięciutkiego croissanta.

W kawiarni panował spory gwar, więc nie dało się usłyszeć dobrze rozmowy 
obu mężczyzn. Słychać było jedynie pojedyncze, oderwane od kontekstu zda-
nia.

– Jestem blisko przełomowego odkrycia – tłumaczył wyraźnie podekscyto-
wany René.

– Cały świat się zmieni, zobaczysz – dodawał z dumą w głosie.
Jego rozmówca wsłuchiwał się z dużym zainteresowaniem w jego przepeł-

nione pasją i energią słowa i zadawał od czasu do czasu krótkie pytania.
– Brakuje mi tylko… - rozmowy pozostałych klientów kawiarni zagłuszały 

zupełnie słowa René. O czym mógł mówić? O jakie odkrycie chodziło?

Na niskim murku, zamalowanym z młodzieńczym rozmachem wielobarw-
nymi graffiti, siedziało dwóch mężczyzn o śniadej karnacji. Jeden z nich, krót-
kowłosy chłopak z bródką, dopalał papierosa i wystukiwał nerwowo palcami 
na zwieńczeniu muru jakiś rytm. Był to Mehdi Kadiri, którego nazwisko znaj-
dowało się kilka dni wcześniej na liście uczestników wykładu Nicolasa Petita.

Drugi mężczyzna wyglądał na nieco młodszego, ale z daleka dostrzec moż-
na było ich wyraźne podobieństwo – musieli być braćmi albo przynajmniej ku-
zynami.

– Rodzice nie mogą się o tym dowiedzieć, rozumiesz? – wycedził nagle przez 
zęby Mehdi, który wyglądał na dość zestresowanego. – Nie możesz wspomnieć 
im o tym ani słowa.

– Nie dowiedzą się, inszallah. Możesz na mnie liczyć. – odpowiedział drugi 
mężczyzna i objął Mehdiego.

– To wszystko jego wina – Mehdi rzucił niedopałek na ulicę i wyjął z paczki 
kolejnego papierosa. W jego oczach malowała się złość. – Zobaczysz, zemszczę 
się.  Ten idiota pożałuje tego, co mi zrobił…

W paryskim szpitalu Instytutu Curie kończyły się godziny wizyt. Rodziny 
pacjentów powoli zbierały się do wyjścia. Niektórzy notowali jeszcze życzenia 
swoich bliskich – którą książkę im przynieść, kogo mają poprosić o odwiedziny…
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Na korytarzu przed jedną z sal lekarz rozmawiał z mężczyzną ubranym w 
czarną koszulę, którego głowę pokrywała burza siwych włosów. Był to Charles 
Dubois, wyglądający na przygnębionego.

– Nic więcej nie możemy zrobić – wyjaśniał z bezradnością w głosie lekarz. 
– Sophie może uratować już praktycznie tylko cud. Nowotwór zaczął się prze-
nosić na inne organy. Niestety nie mogę nic więcej zrobić dla pana żony…

W oczach Charles’a zaszkliły się łzy. Mężczyzna zacisnął mocno pięści, za-
pewne by powstrzymać gromadzącą się w sercu rozpacz.

– Proszę się nie poddawać, panie doktorze. Liczę na pana. Znalazłem pewne 
rozwiązanie, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu... – w głosie Charles’a można 
było usłyszeć dziwną jak na sytuację, w jakiej się znalazł, pewność siebie. – 
Proszę walczyć o Sophie. Ona nie może umrzeć. Proszę dać mi tylko kilka dni… 
Cud jest możliwy…

W świetle ulicznej latarni można było dostrzec dwie niewyraźne sylwetki 
przemykające ulicą. Było już późno i poza głośną grupką młodych mężczyzn 
wracających z imprezy, nie było dookoła praktycznie nikogo.

Sylwetki przesuwały się powoli w stronę jednej z bocznych uliczek, po czym 
nagle zatrzymały się w na tyle oświetlonym miejscu, że można było dostrzec 
zarysy twarzy obu osób: mężczyzny i kobiety. Z oddali dobiegały ciche dźwięki 
ich rozmowy:

– Czy udało ci się coś znaleźć, Valérie?
– Niestety na razie nic – odpowiedziała kobieta. – Potrzebuję jeszcze trochę 

czasu. Jestem przekonana, że znajdziemy to, czego szukamy.
– Liczę na ciebie – powiedział mężczyzna, pocałował ją szybko dwa raz w po-

liczek, po czym zniknął w ciemnej uliczce, która prowadziła w stronę Sekwany.

Turyści przepychali się na schodach prowadzących do wielkiej bazyliki Sa-
cré-Cœur, która choć prezentowała się dumnie na szczycie wzgórza i wygląda-
ła na bardzo starą, zbudowana została zaledwie niecałe 150 lat temu.

Każdy chciał sobie zrobić zdjęcie na tle tego słynnego miejsca. Kilka kro-
ków dalej na niewielkiej karuzeli bawiły się radośnie dzieci, które nie miały 
nawet pojęcia, że znajdują się na Montmartre – w tak ważnym dla Paryża miej-
scu, ukochanym przez tutejszych artystów.

Nieco na prawo od karuzeli siedziała młoda kobieta, która rysowała na du-
żym arkuszu papieru przypiętym do sztalugi portret mężczyzny w krótkich 
spodenkach i białym t-shircie z wielkim napisem „North Carolina 1972”. Wy-
glądał ewidentnie na kolejnego Amerykanina, który realizował swoje marze-
nie o podróży po Europie, tym bardziej że bez przerwy zagadywał dziewczy-
nę, opowiadając historię swoich dzieci zaczynających właśnie pierwszy staż w 
wielkiej amerykańskiej korporacji consultingowej.

– Ja wychowywałam się bez ojca – odparła dziewczyna.
– Och, tak mi przykro, Amélie – turysta chciał dotknąć ramienia dziew-
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czyny, by ją odruchowo pocieszyć, ale ta skrzywiła brwi i spojrzała na niego ze 
złością.

– Proszę się nie ruszać, bo z portretu nic nie będzie. I nie musi się pan też 
martwić moim losem – dodała szybko. – Już niedługo będę miała okazję poroz-
mawiać z moim ojcem. Wiem w końcu, jak się nazywa. I może być pan pewny, 
że powiem mu, co o nim myślę…

Kreski ołówka stawiane nerwowo i chaotycznie przez Amélie Béchamel za-
czynały powoli układać się w postać siedzącego przed nią mężczyzny.

Zbyszek kręcił się po pokoju, zagryzając mocno ołówek, którym próbował 
chwilę wcześniej coś zanotować.

– Mamy już naprawdę sporo informacji o podejrzanych, ale puzzle na razie 
nie układają się w żadną całość.

– Jest nawet więcej niewiadomych niż na początku – dodał siedzący na fo-
telu Pierre. – Do tego wiele z rozmów, które prowadzą podejrzani nie ma dla 
mnie sensu. Posługują się jakimś dziwacznym żargonem… Myślę, że powinni-
śmy spędzić dzień lub dwa i poczytać trochę o tym, czym się na co dzień zaj-
mują.

– Doskonały pomysł – Zbyszek wyjął z ust ogryzek ołówka. – Podzielmy się 
tematami i spotkajmy się za kilka dni, aby raz jeszcze przeanalizować wszyst-
kie zebrane informacje.
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Zadanie fabularne
Oto zadanie na ten tydzień. Jest ono podzielone na dwa tygodnie.

1. Każdy z członków Waszej grupy musi wybrać sobie jeden z 10 tematów 
związanych z naszymi podejrzanymi.

2. Gdy wybierzesz dany temat, kolejny krok to znalezienie 10 francuskich rze-
czowników, które są z nim związane.

3. Gdy masz już 10 wybranych rzeczowników, znajdź po 2 zdania, w którym 
się pojawiają (czy to w liczbie pojedynczej, czy w mnogiej). Do przesłania 
jest zatem w sumie 20 zdań.

4. Drugi etap zadania, którym zajmiemy się za tydzień, będzie polegał na 
przetłumaczeniu zdań, które przesłaliście, ale jego zasady wyjaśnię w przy-
szłym tygodniu.

Oto szczegółowe instrukcje dla każdego z kroków:

1. Oto lista 10 tematów do wyboru:

• Technologia (René Bouillon)

• Zdrowie (René Bouillon)

• Religia (Mehdi Kadiri)

• Jedzenie i picie (Mehdi Kadiri)

• Praca (Valérie Poulain)

• Pieniądze (Valérie Poulain)

• Miłość (Charles Dubois)

• Rodzina (Charles Dubois)

• Sztuka (Amélie Béchamel)

• Muzyka (Amélie Béchamel)

2. Jak wybrać słowa? Nie ma tu specjalnie ograniczeń. Jeśli jakiś wyraz ko-
jarzy Ci się z tematem, możesz się na niego zdecydować. Np. gdy mowa o 
technologii, możesz skupić się na komputerach, samochodach czy jakich-
kolwiek innych maszynach. Jedzenie to z kolei temat, gdzie możesz zdecy-
dować się na nazwy potraw, owoców, napojów, sztućców itp.

3. Kolejny krok to wybranie zdań. Aby znaleźć poprawne zdania, skorzystaj z 
jednej z następujących stron:

• http://tatoeba.org/pol/

• http://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/

Możesz również skorzystać z wyszukiwarki, znaleźć zdania w napisach do fil-
mów, książkach, podręcznikach itp.
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Za przesłanie 4 poprawnych zdań otrzymasz 1 punkt a zatem do zdobycia 
przez każdego członka grupy jest razem 5 punktów.

Zdania przesyłajcie tutaj:

https://sekretypoliglotow.pl/fr-05-zdania/
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Gramatyka
W tym tygodniu tematem numer jeden będzie czas przeszły, który Francuzi 
nazywają passé composé, czyli "czas przeszły złożony".

Nazywają go tak nie bez powodu, bo czasownik w tym czasie składa się z 
dwóch słów: formy odmienionej czasownika avoir (mieć) lub être (być) oraz 
imiesłowu czasu przeszłego. Nie musisz oczywiście zapamiętywać tych 
wszystkich trudnych nazw. Ważne, by zrozumieć jego działanie.

Aby poprawnie użyć tego czasu, musisz nauczyć się kilku rzeczy:

1. Zrozumieć, kiedy się go używa:

• na razie zapamiętaj tylko tyle, że we francuskim jest kilka czasów prze-
szłych, ale ten jest najczęściej używany

• stosuj go, gdy mówisz o tym, co zrobiłeś(aś), zwłaszcza gdy czynność zo-
stała wykonana do końca lub czas czynności jest określony

2. Wiedzieć, który czasownik posiłkowy (avoir lub être) masz wybrać w przy-
padku danego czasownika. Tutaj są następujące zasady:

• dany czasownik łączy się zawsze z tym samym czasownikiem posiłkowym: 
albo z avoir, albo z être

• z être łączy się większość czasowników związanych z ruchem i przemiesz-
czaniem się, takich jak: aller, venir, partir itd.

• z être łączą się czasowniki zwrotne, czyli takie które występują razem z 
"się" np. se passer

3. Poznać formę czasu przeszłego, która łączy się z czasownikiem posiłko-
wym. Oto kilka zasad jej tworzenia:

• w przypadku czasowników w bezokoliczniku kończących się na -er, two-
rzymy ją poprzez zmianę tej końcówki na -é np. parler > parlé; co ważne, 
obie te końcówki wymawiane są dokładnie tak samo.

• w przypadku czasowników nieregularnych, forma ta jest tworzona najczę-
ściej przez zamienienie końcówki na -i lub -u. Problem w tym, że nigdy nie 
wiemy, co odrzucić i co dodać np. partir > parti, venir > venu, pouvoir > pu

• zdarzają się też czasowniki z zupełnie nieregularnymi formami np.être > 
été, avoir > eu, faire > fait itd.

• jedyne rozwiązanie w przypadku czasowników nieregularnych to zapamię-
tanie poszczególnych form. Na szczęście każdy czasownik ma tylko jedną, 
więc nie powinno to być trudne

4. Zrozumieć kilka zasad istotnych dla budowania form tego czasu:

• pierwsza dotyczy sytuacji, gdy stosujemy czasownik posiłkowy être - w 
takim przypadku forma czasu przeszłego jest traktowana jak przymiotnik, 
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więc dodamy na jej końcu -e w przypadku rodzaju żeńskiego np. il est allé, 
ale elle est allée; dodamy też -s, gdy mamy do czynienia z liczbą mnogą 
np. ils sont allés, elles sont allées - co ważne końcówki te nie zmieniają 
wymowy danego słowa

• ważne jest też zrozumienie, jakie miejsce w zdaniu mają poszczególne sło-
wa i w jakiej stoją kolejności; zasada jest tu następująca: wszystkie słowa 
typu ne, pas, jamais, le, me, te skupiają się wokół czasownika, który odmie-
nia się przez osoby, a forma czasu przeszłego stoi na samym końcu. Oto 
mała tabelka, która pomoże to lepiej zrozumieć:

osoba nie zaimek zaimek zaimek avoir

être

nie forma 
czasu 
przeszł.

je ne me

te

se

nous

vous

le

la

les

lui

leur

ai pas

jamais

donné

Ponieważ odmiany czasowników są dość skomplikowane (zwłaszcza w pi-
sowni), zachęcam do wyszukiwania poszczególnych odmian na stronie i ana-
lizowania ich w przypadku każdego czasownika:

https://pl.bab.la/koniugacja/francuski/

Po wybraniu np. czasownika être, otrzymamy tabelki, z których najważniejsze 
są dla nas w tej chwili te dwa czasy (czas teraźniejszy i przeszły):

Zaimki
1. Zaimki le i la używane są, by zastąpić rzeczownik. Tłumaczymy je jako: to, 

go, ją itp. zależnie od sytuacji.

2. Gdy nie wiemy, jakiego rodzaju jest dana rzecz, użyjemy zaimka le np. 
je le veux - chcę to.

3. Gdy zastępujemy rzeczownik rodzaju męskiego, używamy le, a gdy zastę-
pujemy rzeczownik rodzaju żeńskiego, używamy la np. Te vois le bus ? - 
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Oui, je le vois, ale Tu vois la voiture ? - Oui, je la vois. Pamiętaj oczywiście, 
że liczy się tu rodzaj w języku francuskim np. widząc samochód, powiemy 
po polsku "Widzę go", a po francusku "Je la vois", czyli "Widzę ją", bo dla 
Francuzów samochód jest rodzaju żeńskiego.

4. Gdy zastępujemy osobę, użyjemy le w przypadku mężczyzn i przetłumaczymy 
ten zaimek jako "go", a w przypadku kobiet zastosujemy la i przetlumaczymy 
jako "ją" np. Tu vois mon père ? Oui, je le vois. Tu vois ma mère ? Oui, je la vois.

5. Gdy la lub le występuje przed samogłoską skracamy obie te formy do l' np. 
Tu aimes ton père ? Oui, je l'aime. Tu aimes ta mère ? Oui, je l'aime.
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Lista zadań – Tydzień 5
 F Zscynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne do niedzieli

 F Zacznij wykonywać razem z grupą zadanie specjalne

 F Przerób nowe fiszki aktywne (60)

 F Przerób nowe fiszki aktywne (120)

 F Przerób nowe fiszki aktywne (150)

 F Przerób nowe fiszki pasywne (180)

 F Przerób nowe fiszki pasywne (240)

 F Przerób nowe fiszki pasywne (300)

 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


