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Wstęp
Witamy w dziewiątym już tygodniu nauki. Teraz będzie już z górki, bo do końca 
kursu pozostał praktycznie tylko miesiąc.

Oto zadania na ten tydzień:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to jak najszybciej, 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 – wykonaj je do końca tygodnia.

4. Zadanie specjalne – pamiętaj, że masz czas na nagranie wyspy tylko do 
niedzieli.

5. W tygodniu opublikuję też punktację oraz odpowiedzi na pytania, które 
przesłaliście w zadaniu fabularnym.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przejdźmy zatem do poszczególnych 
zadań.
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Rozdział IX

– Nie uwierzycie, co się wydarzyło! – Pierre wbiegł zdyszany do pokoju, 
w którym siedzieli Zbyszek i Marie. – Włączcie szybko telewizję.

Marie, widząc spoconą twarz Pierre’a wyraźnie się przestraszyła. Zazwy-
czaj panował on nad swoimi emocjami i nie wpadał nigdy w histerię. Musiało 
chodzić o coś naprawdę ważnego. Dziewczyna nie czekała długo. Chwyciła le-
żący na stole pilot i włączyła telewizor.

Na ekranie pojawił się młody reporter, który energicznym głosem relacjo-
nował wydarzenie z ostatniej chwili. Stał na drewnianym moście na tle budyn-
ku zwieńczonego szarą kopułą, pod którą dostrzec można było kolumnadę w 
starogreckim stylu i powiewającą francuską flagę.

Marie bez problemu rozpoznała to miejsce. Przechodziła tam niemal co-
dziennie, wyobrażając sobie, że jest razem ze Zbyszkiem, trzymają się za ręce, 
a on nagle wyjmuje z kieszeni mały metalowy przedmiot. „Ta kłódka to znak 
naszej miłości. Powiesimy ją na tym moście, dzięki czemu nasze uczucie bę-
dzie wieczne”. Niestety tego typu romantyczne uniesienia nie były już możli-
we. Most Pont des Arts od lat był obficie obwieszany kłódkami przez zakocha-
nych, co nie podobało się merowi Paryża, tym bardziej że oślepieni miłością 
młodzi ludzie wrzucali kluczyki do Sekwany, co stanowiło niemalże ekologicz-
ne zagrożenie dla ryb, które mogły wziąć wpadający do rzeki kawałek metalu 
za pożywienie. Postanowił więc zezłomować wszystkie kłódki i zainstalować 
na barierkach mostu szklane panele, by uniemożliwić zawieszenie kolejnych 
„symboli płomiennego uczucia”.

Tak czy inaczej, Marie marzyła, że kiedyś znajdzie się tam razem ze Zbysz-
kiem i to tam, w miejscu tętniącym miłością, chłopak wyzna jej swoje skrywa-
ne od miesięcy uczucie. Pont des Arts – most zakochanych...

– O czym on mówi? – przerwał romantyczne rozmyślania Marie Zbyszek, 
który próbował od kilku sekund śledzić wiadomości na ekranie.

– Godzinę temu ktoś próbował popełnić na moście samobójstwo… – wyja-
śnił Pierre.

– Ktoś nieszczęśliwie zakochany? – przerwała mu Marie, spoglądając ukrad-
kiem na Zbyszka swoimi dużymi oczami, które szukały od miesięcy spełnienia 
w prawdziwej miłości.

– Gorzej. Nie przeszkadzałbym wam, gdyby chodziło tylko o coś tak proza-
icznego.

Ta uwaga ewidentnie nie spodobała się Marie, na której twarzy pojawił się 
natychmiast grymas niezadowolenia. Jak można nazwać miłość czymś banal-
nym?

– Młoda kobieta zauważyła mężczyznę skaczącego z mostu i w samą porę 
zaalarmowała przepływający obok statek wycieczkowy, którego marynarze 
rzucili się od razu na pomoc. Bez problemu wyłowili mężczyznę, którego życie 
na szczęście udało się uratować. Doznał on jednak poważnych obrażeń i został 
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przewieziony do szpitala. No i teraz najważniejsze… Tym mężczyzną był Mehdi 
Kadiri…

– Niemożliwe. Wyglądał na spokojnego człowieka. Czemu miałby to zrobić? 
– zdziwił się Zbyszek, który jak zwykle próbował przeanalizować racjonalnie 
sytuację. To właśnie podziwiała w nim Marie. Był jednocześnie typowym ro-
mantykiem, który z empatią wsłuchuje się w słowa zagubionej w czasoprze-
strzeni kobiety, a z drugiej strony cechował go też ścisły umysł, dzięki które-
mu stąpał twardo po ziemi i mógł swojej ukochanej (czyli w domyśle – Marie), 
zapewnić pełne bezpieczeństwo. Takie połączenie średniowiecznego rycerza 
wyruszającego na krucjatę w poszukiwaniu świętego Graala i wędrownego 
minstrela śpiewającego pieśni o miłości, w które wsłuchiwały się spragnione 
romantycznych doznań kochliwe dworskie dziewczęta. 

– Tego niestety nie wiemy. Mehdi jest w tej chwili nieprzytomny. Powinni-
śmy jednak spróbować podpytać się nieco jego znajomych i rodzinę, o co mogło 
chodzić. Bądźmy jednak ostrożni. Pamiętajmy, że jest on jednym z podejrza-
nych w sprawie zniknięcia profesora.

– Z kim twoim zdaniem najlepiej będzie porozmawiać?
– Proponuję zacząć od rodziny. W szpitalu są praktycznie przez cały czas 

albo ojciec Mehdiego, albo jego brat. Luc jest w stanie załatwić nam ubrania 
pielęgniarzy, bo jego matka pracuje w szpitalu. Gdy się przebierzemy, rodzina 
Mehdiego nie będzie miała żadnych podejrzeń, czemu zadajemy tyle pytań.

– Doskonały pomysł. Możemy też podpytać właściciela sklepu rybnego, w 
którym pracował Mehdi. Z pewnością coś wie.

– Ktoś jeszcze?
– Może sąsiad Mehdiego, niejaki pan Ahmed Ben Bella. Trochę dziwak, ale 

przyjaźnie nastawiony, więc jest nadzieja, że wyciągniemy z niego sporo infor-
macji.

– Plan jest gotowy, więc czas działać. Dzwonię do Luca, żeby załatwił prze-
branie i jedziemy do szpitala.
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Zadanie fabularne
Czas dowiedzieć się czegoś więcej o kolejnej osobie, którą jest Mehdi Kadiri. 
Waszym zadaniem jest zadanie pytań osobom, które kojarzą Mehdiego. Oto 
lista osób, które możecie przepytać.:

• brat Mehdiego (pamiętaj, że jesteś przebrany(a) za pielęgniarza/pielę-
gniarkę)

• ojciec Mehdiego (pamiętaj, że jesteś przebrany(a) za pielęgniarza/pie-
lęgniarkę)

• właściciel sklepu rybnego, w którym pracuje Mehdi

• sąsiad Mehdiego, pan Ahmed Ben Bella 

Na czym będzie polegało zadanie?

• Wybierz osobę, którą chcesz przepytać. Pamiętaj, że możesz wybrać 
tylko jedną z nich.

• Wymyśl maksymalnie 5 pytań na temat Mehdiego, które zadasz tej oso-
bie i prześlij je na stronie:

• https://www.sekretypoliglotow.pl/fr-09-mehdi/

• Aby zebrać jak najwięcej informacji na jego temat, ustalcie w grupie, 
jakie pytania będziecie zadawać i które osoby przepytacie. Możecie za-
dać to samo pytanie kilku osobom lub wymyśleć za każdym razem inne 
pytanie. W tym zadaniu możecie przesyłać proponowane pytania na 
grupę i je tam omawiać, ale każdy z Was musi przesłać je oddzielnie w 
formularzu. Jeśli brak Wam pomysłu, o co można się zapytać, możecie 
również ustalić strategię działania z członkami grupy

• W przyszłym tygodniu prześlę Wam plik z odpowiedziami na Wasze py-
tania, dzięki czemu dowiecie się nieco więcej na temat tego podejrzane-
go. Oczywiście odpowiedzi będą zapisane w języku francuskim

• Za każde przesłane pytanie otrzymasz 1 punkt
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Zadanie specjalne
Nie czytaj tyle, tylko nagrywaj swoją wyspę. Do roboty!
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Gramatyka
Imparfait

Wprowadziliśmy w fiszkach z tego tygodnia nowy czas Imparfait. Choć cza-
sów przeszłych w języku francuskim jest kilka, te dwa, które znasz, wystarczą 
Ci w 95% przypadków w komunikacji na co dzień.

Zacznijmy od tego, jak tworzyć ten czas, a następnie opowiemy o tym, jak go 
używać.

Tworzenie Imparfait, jest banalnie proste:

1. Weź formę nous lub vous czasu teraźniejszego np. nous parlons, vous parlez

2. Usuń końcówkę -ons, -ez. Zostanie Ci temat parl-, który posłuży do two-
rzenia czasu przeszłego

3. Dodaj końcówki czasu przeszłego, które brzmią następująco:

je -ais

tu -ais

il / elle / on -ait

nous -ions

vous -iez

ils / elles -aient

Zauważ, że końcówki -ais, -ais, -ait, -aient wymawiane są tak samo jako [e].

Na szczęście czas imparfait jest dość regularny, więc powyższa zasada bę-
dzie obowiązywała praktycznie w przypadku każdego czasownika. Jedynym 
wyjątkiem jest czasownik être, który ma nieco niergularny temat ét- (ale z dru-
giej strony formy nous sommes i vous êtes są na tyle nieregularne, że ciężko 
brać je za punkt wyjścia.

Oto przykładowa odmiana kilku czasowników:

être avoir vouloir savoir

je j'étais j'avais je voulais je savais

tu tu étais tu avais tu voulais tu savais

il / elle / on il était il avait il voulait il savait

nous nous étions nous avions nous voulions nous savions

vous vous étiez vous aviez vous vouliez vous saviez

ils / elles ils étaient ils avaient ils voulaient ils savaient

Czasy przeszłe i o co w nich chodzi

Aby zrozumieć, kiedy używać konkretnych czasów, porozmawiajmy ogólnie 
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o czasie przeszłym, czy też przełości, i tym, jak postrzegają je Francuzi, a także 
na jakie ich aspekty zwracają uwagę.

Zacznijmy jednak od tego, jak mówimy o przeszłości w języku polskim.

Weźmy czasownik "jeść". Jakie formy czasu przeszłego mamy w języku pol-
skim dla pierwszej osoby, czyli dla "ja"? "Jadłem(am)", "zjadłem(am)", "jada-
łem(am)" i "zjadałem(am)". Jaka jest między nimi różnica? Zastanów się przed 
chwilę.

Powiemy "zjadłem", gdy zjedliśmy coś do końca i gdy mamy do czynienia 
z czymś jednorazowym. Natomiast "jadłem", gdy mówimy o tym, że ogólnie 
jedliśmy, ale niekoniecznie skończyliśmy jedzenie lub nie jest to w danej chwili 
ważne. "Zjadłem" wyraża też jednorazową czynność. "Jadłem" może (ale nie 
musi) oznaczać, że robiliśmy coś wiele razy np. "Gdy byłem mały, jadłem co-
dziennie zupę".

Z kolei "jadałem" i "zjadałem" wyrażają podobne rzeczy, ale dodają informację 
o tym, że powtarzaliśmy tę czynność wielokrotnie.

Można więc dla uproszczenia powiedzieć, że Polacy (i ogólnie wszyscy Sło-
wianie) w czasie przeszłym zwracają uwagę na dwie rzeczy:

• czy dana czynność została skończona

• czy dana czynność była jednorazowa

• czy dana czynność się powtarzała

Z zasady każde słowo niesie w sobie jakieś informacje. W przypadku pewnych 
wyrazów informacje te mogą być podane wprost lub pozostać ukryte. Weź-
my mały przykład: "wziąłem". Czy wiemy, kto jest wykonawcą tej czynności? 
W języku polskim mamy tu zakodowaną informację, że wykonał ją mężczyzna. 
W języku francuskim nie jest to jednak już oczywiste: j'ai pris powie zarówno 
kobieta, jak i mężczyzna. Albo weźmy słowo: "bratowa". Wiemy, że to "żona 
brata". W języku francuskim powiemy belle-sœur, ale może znaczyć to zarów-
no "bratowa", jak i "szwagierka", czyli nasze słowo jest nieco bardziej precyzyj-
ne, ale wszystkie znaczą "kobieta, która weszła do mojej rodziny poprzez mał-
żeństwo i jest powiązana albo z naszym rodzeństwem, albo z rodzeństwem 
męża".

Oto mała tabelka o tym, jakie informacje przekazują nasze cztery czasowniki:

skończona? jednorazowa? powtarzająca się?

jadłem nie wiem nie wiem nie wiem

zjadłem tak tak nie

jadałem nie wiem nie tak

zjadałem tak nie tak

Zauważ, że mamy trzy możliwości. Albo wiemy, że tak jest ("tak"), albo że tak 
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nie jest ("nie"), albo nie wiemy, bo słowo nie zawiera tej informacji ("nie wiem"). 
W tym ostatnim przypadku (np. forma "jadłem") dana czynność mogła być 
skończona lub nie, mogła się powtarzać lub nie. Po prostu dane słowo nie 
przekazuje nam żadnej informacji na ten temat.

Podobnie, gdy ktoś mówi c'est ma belle-sœur, nie przekazuje informacji, że to 
"żona brata", choć nie wykluczamy, że tak może być.

W niektórych sytuacjach przekazywanie danej informacji może być zbędne, 
a język idzie ku uproszczeniom. Zauważ, że nie mówimy już raczej "świekra"  
(matka męża) tylko "teściowa", które niegdyś zarezerwowane było dla matki 
żony. Choć to słowo jest mniej precyzyjne, zupełnie nam wystarcza, bo rzadko 
kiedy, gdy mówimy o teściowej nie będzie wiadomo, o kogo chodzi. W razie 
potrzeby możemy je doprecyzować.

Przejdźmy jednak do przeszłości w języku francuskim.

Mamy dwa czasy: imparfait i passé composé. Jaka jest między nimi różnica?

Tutaj musimy zastanowić się, jakie informacje każdy z tych czasów w sobie 
niesie.

Passé composé – Imparfait

Możesz wykonać proste ćwiczenie. Nagraj krótkie video, na którym coś się 
dzieje. Powiedzmy, że jesteś w zoo i udało ci się nagrać małpy w klatce. Od-
twarzasz sobie ten film i postanawiasz go w pewnym momencie zatrzymać. 
Spróbuj opisać co widzisz na stop-klatce:

"Jedna małpa jest duża. Druga małpa ma śmieszne oczy. Trzecia małpa je 
banana. Czwarta śpi".

Wyobraź też sobie, że możesz wejść do ich umysłów i odgadnąć, co chcą ro-
bić i jakie są ich marzenia (o ile małpy mają marzenia).

"Jedna małpa jest głodna. Druga chce uciec z zoo. Trzecia chce znaleźć mi-
łość swojego życia, a czwarta ma piękne sny".

Gdy zatrzymujesz film, nic się nie dzieje na ekranie. Opisujesz w pewnym sen-
sie tło sytuacji i jej szerszy kontekst. Robi tak często narrator w książce.

Włącz teraz film raz jeszcze. Co się dzieje:

"Jedna małpa podskoczyła. Druga małpa krzyknęła. Trzecia małpa chciała 
ugryźć banana, a czwarta się obudziła".

W tym przypadku opisujesz akcję, czynności, które po sobie następują.

Czynności te mogą trwać krótszą lub dłuższą chwilę, ale mają jedną cechę 
wspólną – są zamknięte w czasie.

Jeśli narysujemy linię wydarzeń, czynności te będą przedstawione jako punk-
ty, mające swój początek i koniec.
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No właśnie. W języku francuskim nie zwracamy uwagi na to, czy coś było zro-
bione do końca czy nie. Zwracamy uwagę na dwie główne rzeczy:

• czy opisujemy tło/kontekst czy główną akcję wydarzenia

• czy dana czynność jest zamknięta w czasie

Czas passé composé, który poznaliśmy na początku, to czas akcji, działania i 
czas wydarzeń będących albo punktem na osi, albo mających jasno początek 
i koniec lub określony czas trwania. Ponieważ nasze czasowniki dokonane 
bardzo często wyrażają podobny aspekt, tłumaczymy je najczęściej, używając 
passé composé w czasie przeszłym.

Czas imparfait to czas tła, kontekstu. Czas wydarzeń, które miały miejsce w 
przeszłości, ale ich czas trwania jest nieprecyzyjny lub nieokreślony.

Oto kilka przykładów:

• je suis allé à Paris, pojechałem do Paryża – mamy tu jednorazową czyn-
ność

• quand j'allais à Paris..., kiedy jechałem do Paryża – zapewne dodamy 
tutaj, że coś się wydarzyło, czyli opisujemy tło sytuacji

• il était grand, on był duży – opisujemy tutaj tło, nie chodzi przecież o 
jakieś wydarzenie, tylko opis statycznej scenografii

• je voulais le faire, chciałem to zrobić – opisujemy czyjeś myśli, które nie  
były jednorazowe

• j'ai voulu le faire, zachciało mi się to zrobić – tutaj mamy do czynienia z 
myślą o zrobieniu czegoś, która jest chwilowa i pojawiła się nagle

• j'ai travaillé toute la journée, pracowałem cały dzień – mamy tu za-
mknięty okres

Gdy masz przetłumaczyć lub powiedzieć jakieś zdanie w czasie przeszłym, 
zadaj sobie zatem następujące pytania:

• czy opisuję tło sytuacji lub jej kontekst? Tak => imparfait

• czy to jednorazowa czynność? Tak => passé composé

• czy czynność jest zamknięta w czasie, ma określoną długość lub jest 
punktem na osi czasu? Tak => passé composé

Jeśli masz mętlik w głowie, nie martw się. To dobry znak. Twój mózg sobie z 
nim poradzi. Potrzebuje tylko trochę czasu. Pamiętaj, że lepiej mieć w głowie 
chaos niż pustkę.
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Lista zadań – Tydzień 9
 F Zsynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne do niedzieli

 F Nagraj wyspę (masz czas do niedzieli)

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 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


