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Wstęp
Witaj w szóstym już tygodniu kursu. Jesteśmy prawie w połowie i na pewno 
jesteś bardzo zadowolony(a) ze swoich postępów i zaskoczony(a) tym, jak 
wiele udało Ci się nauczyć w zaledwie miesiąc.

W tym tygodniu uczymy się bez zmian. Otrzymasz 300 nowych fiszek, 150 do 
przetłumaczenia na francuski i 150 do przetłumaczenia na polski.

Ponieważ Wasze problemy często się powtarzają, przygotowałem dziś też 
dział pytań i odpowiedzi, w którym wyjaśniam, jak sobie radzić z poszczegól-
nymi trudnościami.

Oto zadania na ten tydzień:

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 – do wtorku masz skończenie zadania z zeszłego tygo-
dnia. Najpóźniej w czwartek wyjaśnię Ci, co dalej.

4. Zadanie specjalne – wykonaj je do niedzieli.

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
Codzienna nauka nie będzie różnić się od tego, co robiliśmy do tej pory, więc 
przekażę Ci dziś tylko garść dodatkowych rad:

1. Nie przejmuj się poślizgami i opóźnieniami. Fiszki będą dostępne także po 
zakończeniu kursu, więc jeżeli wszystkich nie przerobisz do końca czerw-
ca, będzie szansa, by to nadrobić w wakacje.

2. Liczą się postępy, a te robisz krok po kroczku, nawet jeśli uczysz się tylko 
kilku fiszek dziennie.

3. W wolnej chwili osłuchuj się z językiem. Nie jesteś jeszcze w stanie zrozu-
mieć wiele, ale włączaj np. francuskie radio, słuchaj muzyki, oglądaj seriale 
francuskie (nawet z polskimi napisami), by Twój mózg chłonął jak najwię-
cej języka. Ponieważ w fiszkach przerobiliśmy już ok. 500 najważniejszych 
słówek, z pewnością zaczniesz wychwytywać ich coraz więcej. Nie skupiaj 
się na tym, by wszystko zrozumieć, bo na to jeszcze za wcześnie. Po prostu 
baw się językiem i ciesz się, jak wiele udało Ci się nauczyć w miesiąc.
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Zadanie specjalne
W tym tygodniu skupiamy się na tym samym zadaniu, które rozłożone jest na 
dwa tygodnie.

Oto link do przesłania dowcipu:

https://sekretypoliglotow.pl/fr-06-dowcip/

A oto przypomnienie zasad:

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 VI

Zbyszek rozglądał się nerwowo po korytarzu. Nie był przekonany, że wła-
mywanie się wieczorem do gabinetu profesora to najlepszy pomysł, ale był to 
jedyny sposób na znalezienie kolejnych listów. A te mogłyby rzucić więcej świa-
tła na temat, który wydawał się już wystarczająco zagmatwany. Gołębie, zega-
ry, I Wojna Światowa… Czego jeszcze można się było spodziewać?

Choć treść listów wydała się Zbyszkowi miałka – taki romantyczny bełkot 
w stylu „Ja kocham ciebie, a ty kochasz mnie”, zaintrygowała go wzmianka o 
mężu Julie, który zginął pod Verdun. To przecież niemożliwe, żeby profesor 
romansował ze stulatką. Choć Francuzi zdawali się nie przejmować różnicą 
wieku między partnerami, o czym najlepiej świadczyły małżeństwa dwóch 
ostatnich prezydentów, coś tu się nie zgadzało.

Zakładając, że w chwili śmierci męża Julie była jeszcze młoda, musiała uro-
dzić się pod koniec XIX  wieku, a dziś byłaby jednym z najstarszych ludzi na 
świecie. Poza tym opisywała swoje życie, tak jakby toczyło się jeszcze w czasie 
wojny… Jej córka była jeszcze mała...

A może profesor jest chory na schizofrenię i pisze sam do siebie?
Zbyszek analizował w głowie możliwe scenariusze, nie wykluczając nawet 

tych najbardziej nieprawdopodobnych, podczas gdy lekko spocony Pierre pró-
bował spinaczem biurowym otworzyć jedną z szafek w gabinecie Petita.

W pewnym momencie Zbyszek usłyszał skrzypnięcie dobiegające z po-
mieszczenia. Zawartość szafki stała przed nimi otworem.

Pierre wyjął ze środka plik dokumentów i położył je na stole, po czym prze-
glądając zawartość jednej z półek, wykrzyknął zdziwiony:

– A co to takiego?
Wysunął z szafki owinięty szarym materiałem dziwaczny przedmiot. Zby-

szek wszedł do gabinetu, by lepiej przyjrzeć się znalezisku. Wyglądało jak 
skrzyżowanie starodawnej maszyny do pisania z dworcowym zegarem, które-
go wskazówki stanęły w miejscu. Pierre próbował wciskać nieśmiało klawisze, 
ale maszyna ani drgnęła.

– Dziwne… – Zbyszek próbował skojarzyć sobie znaleziony mechanizm 
z czymś, co znał, ale nic sensownego nie przychodziło mu do głowy.

Pierre obracał maszyną, choć ta ciążyła mu chyba w rękach, bo czynił to 
z dużym wysiłkiem. Na spodzie przedmiotu przylutowana była mała metalowa 
tabliczka, na której wygrawerowano napis „Julien Le Roy”.

– To nazwa jakiejś firmy? – spytał zdziwiony Pierre, odkładając przedmiot 
na biurko.

– Nie wiem, ale wydaje mi się, że ta maszyna może mieć związek z listami. 
Zobacz – Zbyszek wskazał na pęk dokmentów wyjętych przed chwilą z szafki. 
Kolejne listy do Julie…

– Poszukaj tego nazwiska w Internecie. Może czegoś się dowiemy. – Pierre 
wciąż próbował uruchomić maszynę, nie zwracając uwagi na leżące na biurku, 
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znalezione chwilę temu papiery.
– Poczekaj. Sprawdzę…
Zbyszek wyjął z kieszeni wysłużony telefon i wklepał szybko w wyszukiwar-

ce tajemnicze nazwisko widniejące na tabliczce.
– Jest. Julien Le Roy. Znany francuski zegarmistrz… Nadworny zegarmistrz 

króla Ludwika XV. No ładnie... Mieliśmy już I Wojnę Światową, a teraz cofamy 
się do XVIII wieku – Zbyszek pamiętał dobrze tego króla. Choć Francuzi na-
zywali go Ukochanym, nie należał do najspokojniejszych. Wywołał sporo za-
mieszania w Polsce, próbując doprowadzić do przywrócenia Stanisława Lesz-
czyńskiego na tron, czym doprowadził do trwającej kilka lat wojny o sukcesję. 
Leszczyński był zresztą jego teściem.

– Po co jakiś zegarmistrz miałby tworzyć dziwaczne maszyny takie jak ta?
– Nie wiem. Czytam dalej… Z tego, co widzę, był to jeden z ważniejszych 

zegarmistrzów tamtego okresu, ceniony w całej Europie. O, widzę jakieś prze-
kierowanie na polską stronę… Ciekawostki o Marii Leszczyńskiej…

– O kim?
– Żonie króla Ludwika XV, która pochodziła z Polski.
– Tutaj jest ciekawy fragment. Posłuchaj: „Zamknięta w wersalskim luk-

susie Maria Leszczyńska od samego początku bardzo tęskniła za rodzinnym 
domem. Żaliła się, że jej listy docierają do adresatów po miesiącach, więc po-
wierzyła zegarmistrzowi królewskiemu Julienowi Le Roy zadanie stworzenia 
pierwszego telegrafu, czy też maszyny umożliwiającej komunikację na odle-
głość. Choć Le Roy stworzył prototyp tego urządzenia, pomimo wielu prób 
eksperymenty zakończyły się całkowitą klapą. Maszyna niby wysyłała i otrzy-
mywała jakieś wiadomości, ale nie miały one sensu i były ze sobą zupełnie nie-
związane. Podejrzewano nawet, że fabrykował je zawczasu sam zegarmistrz, 
licząc na to, że w ten sposób uda mu się przechytrzyć królową i przekonać, że 
jego wynalazek działa bez zarzutu. Trzeba było jednak poczekać jeszcze sto 
lat, aż niemieccy uczeni Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber stworzą pierw-
szy telegraf igiełkowy, który poradzi sobie z tym zadaniem. Rozczarowana Ma-
ria Leszczyńska porzuciła to marzenie i powróciła do wypełniania powierzonej 
jej od samego początku panowania istotnej misji, czyli urodzenia męskiego 
potomka, który mógłby odziedziczyć po ojcu francuski tron. W międzyczasie 
organizowała też występy polskiego chóru na wersalskich salonach, by zmniej-
szyć nieco tęsknotę za rodzinnymi stronami”.

–  Myślisz, że to maszyna, o której mowa w tym artykule?
– Nie mam pojęcia. Nie wiadomo w sumie, co się później stało z tą maszyną. 

Od Juliena Le Roy odkupił ją jakiś młody zegarmistrz, ale słuch po nim i po 
urządzeniu szybko zaginął.

– Nic więcej chyba już dziś nie znajdziemy. Weźmy tę maszynę ze sobą. 
Myślę, że powinniśmy też przejrzeć na spokojnie resztę listów, które były za-
mknięte w szafce. Jeśli profesor chował je pod kluczem, możliwe, że zawierają 
jakieś kluczowe informacje.
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– Myślisz, że to wszystko jest jakoś powiązane ze zniknięciem profesora?
Pierre tylko wzruszył rękami i spakował urządzenie oraz listy do plecaka.
Co stało się z Nicolasem Petit? To pytanie cały czas nurtowało Zbyszka. Ale 

gdy wydawało się, że uda się w końcu znaleźć na nie odpowiedź, pojawiało się 
jeszcze więcej niewiadomych...
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Zadanie fabularne
Pamiętaj, by do wtorku przesłać 20 zdań, w których pojawiają się słówka zwią-
zane z wybranym przez Ciebie tematem (więcej informacji znajdziesz w mate-
riałach z 5 tygodnia). Zdania możesz przesłać tutaj:

https://sekretypoliglotow.pl/fr-05-zdania/

W czwartek otrzymasz dalsze instrukcje dotyczące tego zadania. Nie chcę ich 
na razie zdradzać, żeby nie psuć zabawy.



6.8 W 90 dni dookoła francuskiego

Pytania i odpowiedzi
Oto kilka sugestii, jak radzić sobie z najczęstszymi problemami.

Zasada nr 1 jest następująca: Zaufaj swojemu mózgowi. To doskonałe narzę-
dzie. Potrafił się przecież już nauczyć świetnie jednego języka, gdy byłeś(aś) 
dzieckiem. Zna więc proces.

Przejdźmy jednak do konkretnych problemów:

Jak uczyć się odmian czasowników?

Podejście jest tutaj zależne od Twojego stylu, ale oczywiście, jeśli metody dla 
innego stylu przypadną Ci do gustu, możesz je również stosować (czasami 
jesteśmy na granicy dwóch albo nawet trzech stylów):

1. Jeśli jesteś wodą, zazwyczaj nie czujesz się źle, gdy słuchaniu lub rozmo-
wie towarzyszy niepewność, o ile wszystko przebiega płynnie. Najlepiej 
więc uczyć się Tobie poszczególnych form z kontekstu, bo nie boisz się słu-
chać, nawet jeśli do końca wszystkiego nie rozumiesz. Moja sugestia jest 
tutaj więc następująca: znajdź w Internecie francuskie radio lub podcast 
i zacznij go jak najczęściej słuchać. Nie próbuj rozumieć, o czym mowa, bo 
będzie Ci z początku ciężko. Stawiaj sobie jednak konkretne zadania np.:

• skup się na wyłapywaniu czasowników i rozpoznawaniu ich form

• skup się na wychwytywaniu konkretnych słów – wybierz sobie jedno 
słowo i wsłuchuj się, czy je usłyszysz

• znajdź sobie francuski serial z napisami w języku francuskim – obejrzyj 
jeden odcinek, ale nie po to, by wszystko zrozumieć; staraj się skupić na 
czasownikach, które będą się pojawiały w napisach. Próbuj rozpoznać 
ich formy np. o jaką osobę chodzi, czy jest to czas teraźniejszy czy jakiś 
inny itp.

2. Ogień – w Twoim przypadku najlepiej uczyć się odmian w rozmowie. Twoją 
silną stroną jest to, że nie boisz się popełniania błędów. Dobrze się więc 
sprawdzi metoda: "Spróbuj – sprawdź – popraw". Kluczowe więc będą tutaj 
nowe fiszki – tłumaczenie z języka polskiego na francuski, a także two-
rzenie nowych zdań. Będziemy się tym zajmować w kolejnych tygodniach, 
więc na razie powinna wystarczać Ci praca z fiszkami.

3. Ziemia i powietrze – jesteś analitycznym umysłem, któremu ciężko poru-
szać się po nieznanym oceanie. Najlepiej będzie Tobie opanować odmiany, 
jeśli rozpiszesz je, a następnie przeanalizujesz wszystkie reguły i wzorce. 
Zrób więc następujące ćwiczenie:

• załóż sobie zeszyt, w którym jedna strona będzie poświęcona jednemu 
czasownikowi

• gdy pojawi się nowy czasownik, dodaj go do zeszytu na nowej stronie

• raz w tygodniu usiądź i przepisz najważniejsze formy, czyli bezokolicz-
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nik, 6 form czasu teraźniejszego, 2 formy trybu rozkazującego i formy 
czasu przeszłego (tutaj wystarczy jedna, jeśli rozumiesz zasadę jego 
działania). Możesz to zrobić w formie tabelki takiej jak poniżej:

bezokolicznik (Infinitif)

faire

czas teraźniejszy (Indicatif présent)

je fais

tu fais

il / elle / on fait

nous faisons

vous faites

ils / elles font

tryb rozkazujący (Impératif)

fais!

faites!

czas przeszły (Indicatif passé composé)

j'ai fait

• Wszystkie odmiany znajdziesz na stronie:

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

• Oto lista czasowników, od których możesz zacząć:

• être, avoir, vouloir, devoir, pouvoir, aller, venir, sortir, voir, manger, 
prendre, dire, faire, habiter, parler, comprendre

Mam problem z rozumieniem ze słuchu. Wszystko mi się strasznie zlewa i 
nie potrafię wyłapać niektórych słów.

Rozumienie ze słuchu to jedna z najtrudniejszych do opanowania umiejętno-
ści, więc po pierwsze, nie martw się tym, że czegoś nie rozumiesz. Na tym eta-
pie skup się nie na tym, na ile szklanka jest pusta, ale na ile jest pełna. Jeszcze 
miesiąc temu nie rozumiałeś(aś) praktycznie nic, a teraz idzie Ci coraz lepiej.

Potrzeba zatem cierpliwości.

Możesz jednak wykonać proste, ale bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli 
Ci lepiej zrozumieć, jak wymawiane są poszczególne słowa i jak się ze sobą 
łączą lub zlewają. Najczęściej na tym etapie naszym problemem jest to, że 
szukamy wsparcia w zapisie, a litery nie zawsze dobrze oddają wymowę.

To "ćwiczenie Beniamina Franklina", jak nazywa je Rachel Smith, amerykańska 
lektorka prowadząca popularny kanał na YouTubie Rachel's English, w którym 
uczy amerykańskiej wymowy.
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Ćwiczenie to można zastosować do każdego języka. Co ważne pomoże Ci ono 
nie tylko w lepszym rozumieniu ze słuchu. Dzięki niemu zrozumiesz też niektó-
re zasady francuskiej wymowy.

Oto jak należy je wykonać:

1. Znajdź krótkie zdanie w języku francuskim, składające się z maksymalnie 
7-8 słów. Potrzebujesz zarówno nagrania audio, jak i transkrypcji tego zda-
nia. Możesz tu wykorzystać zdania z dowolnego podcastu, serialu lub fi-
szek. Inne rozwiązanie to skorzystanie z gotowych zdań, które znajdziesz 
w serwisie tatoeba.org. Aby je znaleźć, wykonaj następujące kroki:

• wejdź na stronę: https://tatoeba.org/pol/sentences/advanced_search

• wypełnij pola wyszukiwarki zaznaczone na żółto:

• 

• W polu "Słowa" wpisz słowo kluczowe, które ma się znajdować w zda-
niu. Po wybraniu słowa kluczowego i wypełnieniu pól, naciśnij zielony 
przycisk.

• Pojawi się lista zdań. Wybierz to, które najbardziej Ci odpowiada np. 
Pourquoi ils ont fait ça ?. Kliknij na ikonkę po prawej, aby otworzyć jego 
stronę z nagraniem audio.

• 

• Na kolejnej stronie kliknij w ikonkę po prawej, by otworzyć nagranie au-
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dio do danego zdania.

• 

• Pamiętaj, że równie dobrze możesz pracować na podcaście z transkryp-
cją, audio z serialu po francusku z napisami w tym języku lub ze zdania-
mi z fiszek itp. Ważne, by pracować z pojedynczym zdaniem.

2. Gdy masz już wybrane zdanie, odsłuchaj je i przeanalizuj je notując to, co 
zauważyłeś(aś) np.

• Czy wszystkie litery są wymawiane?

• Czy wszystkie litery są wymawiane tak, jak się tego spodziewałeś(aś)?

• Czy niektóre słowa się ze sobą zlewają?

3. Zanotuj obserwacje w następujący sposób:

• ils ont wymawiane jest jak niemal jedno słowo, więc zaznaczamy to 
kreseczką

• -s w ils wymawiane jest jak [z], więc zapisujemy literkę z u góry

• t na końcu wyrazów nie jest wymawiane, więc je przekreślamy

• -r- w pourquoi jest wymawiane tak szybko, że prawie go nie słychać, 
więc je przekreślamy itp.

• dzięki temu ćwiczeniu zauważysz, że niektóre zwroty wymawiane są 
nieco inaczej np. je suis jako [szłi], a je ne sais pas jako [sze pa].

4. Dlaczego to ćwiczenie jest tak skuteczne? Nasz mózg uczy się dzięki nie-
mu wsłuchiwać w to, co rzeczywiście jest mówione i zdaje sobie sprawę 
z różnic między pisownią a wymową.

Jak zapamiętywać słówka?

W ogóle ich nie zapamiętywać. Tutaj trzeba się zdać na nasz mózg i nie stre-
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sować tym, że czegoś nie pamiętamy. Zapominanie też jest częścią procesu 
zapamiętywania.

Jeśli jakieś słówko Ci ulatuje, idź dalej. Fiszki są tak przygotowane, by najważ-
niejsze słówka pojawiały się w nich na tyle często, że mózg sam z siebie je 
zapamięta.

Jak uczyć się używania rodzajników?

Tutaj też zaufaj swojemu mózgowi. Dzięki powtórkom i dwutorowemu podej-
ściu do każdego ze zdań (najpierw rozumienie ze słuchu, później tłumaczenie 
na francuski), Twój mózg zacznie rozumieć pewne schematy i stosować je bez 
Twojej wiedzy. Wówczas będziesz mieć poczucie, że wiesz, że tak właśnie się 
mówi, choć nie do końca masz pojęcie dlaczego.

W nauce konstrukcji gramatycznych musimy przejść przez cztery etapy, które 
opisali w latach 70. trenerzy z Gordon Training International:

• nieświadoma niekompetencja – na tym etapie nie wiesz w ogóle, że 
coś takiego jak rodzajniki istnieje; ten etap pokonaliśmy, bo w fiszkach 
znajdowały się objaśnienia i tłumaczenia dosłowne

• świadoma niekompetencja – wiesz, że rodzajniki są, ale nie wiesz, jak 
ich używać lub używasz ich błędnie; aby pokonać ten etap musisz:

• analizować przykłady ich użycia oraz reguły (gdy jesteś ziemią lub 
powietrzem)

• starać się wyczuć, jak są używane, dzięki przykładom i informacji 
zwrotnej (ogień i woda)

• świadoma kompetencja – na tym etapie wiesz, jak używać rodzajników, 
ale czasem musisz się nad nimi zastanawiać

• nieświadoma kompetencja – używasz dobrze rodzajników i nie wiesz, 
jak to się dzieje: po prostu magia!

Jeśli masz problemy z jakimś zagadnieniem, oznacza to, że jesteś na etapie 2. 
lub 3. Jak z nich wyjść?

• zwiększ liczbę przykładów, które docierają do Twojego mózgu (woda 
i  ogień) np. więcej słuchaj

• przeanalizuj reguły i wykonuj ćwiczenia, by zrozumieć schematy (ziemia 
i powietrze)

• daj sobie i swojemu mózgowi trochę czasu – po dostarczeniu informa-
cji mózg potrzebuje chwię, by je przeanalizować i zrozumieć wzorce; 
zajmuje to chwilę, bo mózg odwołuje się początkowo do błędnych wzor-
ców z języka ojczystego (błędnych, bo nieprzystosowanych do nowej 
rzeczywistości językowej). Aby go w tym zadaniu wesprzeć, należy mu 
na każdym kroku przypominać, że język obcy funkcjonuje inaczej niż 
polski (tutaj właśnie dosłowne tłumaczenia odgrywają tak ważną rolę).
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Mam wrażenie, że osiągnąłem jakiś limit, a mój mózg już paruje. Nie jestem 
w stanie zapamiętać nic więcej albo wydaje mi się, że nic mi do głowy już nie 
wchodzi. Co w takiej sytuacji zrobić?

Tego typu sytuacja to sygnał, że mózg potrzebuje czasu lub nowych bodźców, 
żeby opanować daną porcję materiału. A zatem:

• Nie forsuj się za bardzo; jeśli przerobisz dziś połowę fiszek, to i tak ol-
brzymi sukces. Po prostu odpocznij. Pamiętaj, że gdy będziesz się re-
laksować, Twój mózg będzie pracować i analizować to, czego się na-
uczył. Robi to zwłaszcza, gdy śpimy, więc czasem lepiej odłożyć naukę 
i wrócić do niej dzień później.

• Zmień miejsce, w którym się uczysz. Zamiast siedzieć przy biurku, 
usiądź w kuchni albo przespaceruj się po domu czy po ogrodzie. Usiądź 
na ławeczce w parku itp. Mózg potrzebuje nowych emocji i bodźców, a 
tych najłatwiej dostarczyć mu, zmieniając otoczenie

• Zmień aktywność. Jeśli masz dość fiszek na dzisiaj, posłuchaj nagrań 
albo poczytaj w Internecie o gramatyce. Czasem dane słówko nie chce 
nam wejść do głowy, a wystarczy że usłyszysz je w jakimś podcaście 
lub serialu i nagle okaże się, że pamiętasz je już dobrze.



6.14 W 90 dni dookoła francuskiego

Lista zadań – Tydzień 6
 F Zscynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne z zeszłego tygodnia do wtorku

 F Wykonaj drugą część zadania fabularnego w czwartek

 F Wykonaj do niedzieli 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


