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Wstęp

Dwa tygodnie do końca kursu, a zatem witamy w tygodniu numer dwanaście.

Choć do końca pozostało już niewiele, pamiętaj o dwóch rzeczach:

• ucz się własnym tempem – jeżeli czujesz, że potrzebujesz chwili odde-
chu lub nieco więcej czasu na przerobienie fiszek, nie martw się; po pro-
stu dostosuj tempo pod siebie. Nie ma znaczenia, czy skończysz kurs 
za 2 tygdonie, czy za miesiąc – liczy się przede wszystkim Twój sukces 
i satysfakcja z osiągniętych rezultatów

• choć kurs kończy się za dwa tygodnie, nauka oczywiście będzie trwać 
dalej – dostęp do fiszek, grup na FB i do mojego wsparcia masz oczy-
wiście także po zakończeniu kursu tak długo, jak będzie trzeba – na 
sam koniec kursu dam Ci też wytyczne, jak się uczyć dalej i na czym się 
skupić

Oto zadania na ten tydzień:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to jak najszybciej, byśmy mogli zliczyć 
Twoje punkty za poprzedni tydzień. W tym tygodniu otrzymujesz 150 fiszek 
na tłumaczenie i 150 nowych fiszek. To już ostatnie nowe fiszki – w przy-
szłym tygodniu otrzymasz już tylko fiszki na tłumaczenie.

2. Pracuj codziennie z Anki. Staraj się też jak najczęściej synchronizować 
Anki z serwerem. Pamiętaj że, w ostatnim miesiącu punktujemy codzien-
ne powtórki dwukrotnie wyżej, czyli za każdy dzień powtórek otrzymasz 
2 punkty.

3. Zadanie fabularne z tego tygodnia – wykonaj je do przyszłego wtorku. Pa-
miętaj też, że do jutra jest termin na wykonanie zadania z zeszłego tygo-
dnia.

4. W tygodniu opublikuję też aktualną punktację.

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

Zbyszek czekał na Marie na ławeczce w Parc de Bagatelle, który znany był 
z tego, że wśród labiryntów ścieżek i pomników skrywał aż dziesięć tysięcy 
krzaków róży. To miejsce zawsze wybierała Marie, choć Zbyszek nie był w sta-
nie zrozumieć dlaczego. Zawsze żartował, że gdyby miał wybrać swój ulubiony 
park, z pewnością byłby to Parc des Princes, czyli Park Książąt – jeden z naj-
ważniejszych stadionów piłkarskich w Paryżu.

Dzień wcześniej powierzył Marie ważne zadanie. Zebrali już informacje 
na temat wielu podejrzanych, ale pozostawała im jeszcze Amélie Béchamel, 
młoda malarka, która specjalizowała się w portretowaniu turystów na Mont-
martre. Aby nie wzbudzić podejrzeń Amélie, postanowili, że Marie wcieli się 
w dziennikarkę robiącą wywiady z kilkoma miejscowymi artystkami. Miała 
wypytywać się o ich życie, a także o zainteresowania, dzięki czemu mogłaby 
dowiedzieć się, czemu Amélie zjawiła się na wykładzie Nicolasa Petita.

Zbyszek rozsiadł się na jednej z ławek znajdujących się w cieniu rozłożyste-
go kasztanowca, pod którym mógł skryć się choć na chwilę przed piekącym 
paryskim słońcem. Wyjął z kieszeni telefon, by pograć w swoją ulubioną grę 
polegającą na rozbijaniu ciągów cukierków. Na ekranie dostrzegł jednak wia-
domość od Pierre’a:

„Prawdziwa bomba. Córka Julie...”
Podgląd wiadomości zaintrygował go na tyle, że postanowił odłożyć sesję z 

wirtualnymi cukierkami na później i bez zbędnej zwłoki kliknął, by wyświetlić 
pełną treść tekstu, który podesłał mu Pierre.

Zbyszek poprosił go kilka dni temu, by przeszukał w Archiwum Narodo-
wym listy mieszkańców Paryża z początku XX wieku. Chcieli sprawdzić, czy 
natrafią w ten sposób na jakiś ślad Julie albo jej córki Stéphanie, która była 
malutkim dzieckiem, gdy jej matka korespondowała z profesorem żyjącym 
niemal sto lat później...

Pełna treść wiadomości od Pierre’a brzmiała:
„Prawdziwa bomba. Córka Julie wyszła za mąż za niejakiego Pierre’a Bé-

chamela. Czy zatem Julie i Amélie to rodzina?”
Zbyszek był w szoku. Kim zatem była Amélie dla Nicolasa? Prawnuczką 

jego ukochanej? Zdawało mu się, że znalazł się w meksykańskiej telenoweli, 
w której brat szwagra syna drugiej żony babci stryja okazuje się być tak na-
prawdę wnukiem bratowej sąsiada córki jego ciotecznej ciotki, a przez to bli-
skie pokrewieństwo ślub ukochanych musi zostać odwołany.

Chłopak wyjął notes i zaczął wszystko rozrysowywać, ale gałęzi drzewa ge-
nealogicznego nijak się nie łączyły. Z tej chwili zadumy wyrwał go jednak głos 
Marie:

– Mam!
– Udało ci się przesłuchać Amélie?
– Tak! Zrobiłam wywiad z nią i dla niepoznaki z kilkoma innymi artystkami. 
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Zadałam im podobne pytania, a wszystkie odpowiedzi skrzętnie zanotowałam 
tak, jak prosiłeś – dziewczyna wyglądała na naprawdę dumną z wykonanego 
zadania. Przekazała Zbyszkowi zapiski z rozmów, które odbyłą u stóp bazyliki 
Sacré-Cœur.

Zbyszek zaczął kartkować notatki Marie, a na jego twarzy zaczęła malować 
się niepewność.

– Które odpowiedzi dotyczą Amélie?
Marie zakryła dłonią usta.
– Przepraszam. Zapomniałam zanotować na kartkach, z kim rozmawiam.
Zbyszek spojrzał z zażenowaniem na dziewczynę.
– Musimy przejrzeć teraz Twoje notatki i zastanowić się, których odpowie-

dzi udzieliła Amélie. A tak przy okazji. Pierre właśnie znalazł informację o tym, 
że Amélie może być powiązana z Julie… Rzućmy zatem okiem na to, co udało 
ci się zebrać.
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Zadanie fabularne

Robi się ciekawie... Szkoda tylko, że Marie wszystko poplątała. Będziecie mu-
sieli to naprawić.

W tym tygodniu skupimy się zatem na Amélie Béchamel, ale dokończymy tak-
że zadanie z zeszłego tygodnia.

Zadania z zeszłego tygodnia:

• Otrzymacie już niedługo listę odpowiedzi na zadane przez wszystkie 
grupy pytania z zeszłego tygodnia

• Odpowiedzi są ponumerowane

• Waszym zadaniem jest przesłanie numerów odpowiedzi, które Waszym 
zdaniem dotyczą pytań zadanych przez Waszą grupę.

• Prześlijcie jako grupa numery tych pytań w formularzu na stronie:

• https://sekretypoliglotow.pl/fr-12-odpowiedzi

• Przykład odpowiedzi to: 1, 2, 3, 4, 5

• Dla ułatwienia kolejność nie ma znaczenia. Jeżeli Wasze odpowiedź na 
Wasze pierwsze pytanie nr 1 ma numer 6, a przesłaliście takie odpowie-
dzi: 1, 2, 6, 7, 8 otrzymacie punkty, choć szóstka jest na trzecim miejscu, 
a nie na pierwszym.

• Za każdą odgadniętą odpowiedź otrzymacie 10 punktów

• Macie czas do końca przyszłego tygodnia

Zadanie z tego tygodnia:

Zadanie jest tym razem nieco inne niż dotychczas.

Poniżej znajdziesz 5 pytań do Amélie. Zadaniem Twojej grupy jest przesłanie 
do niedzieli odpowiedzi na te pytania, ale takich, w których spróbujecie zmylić 
pozostałe grupy. W jaki sposób to zrobić?

W przyszłym tygodniu prześlę Wam zestaw odpowiedzi do każdego z pytań, 
w których obok poprawnej odpowiedzi znajdą się odpowiedzi każdej z grup.  
Waszym zadaniem będzie znalezienie tej, którą przygotowałem ja, a więc 
zgodnej z prawdą i odrzucenie odpowiedzi przygotowanych przez inne grupy.

A zatem Wasze odpowiedzi muszą być na tyle bliskie historii Amélie i na tyle 
prawdopodobne, że pozostałe grupy uznają je za poprawne, dzięki czemu to 
Wy zdobędziecie punkty.

Oto zasady:

• Za przesłanie odpowiedzi na wszystkie 5 pytań otrzymacie 50 punktów

• Odpowiedzi przesyłacie jako grupa
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• W przyszłym tygodniu za odgadnięcie poprawnej odpowiedzi otrzyma-
cie 20 punktów (możecie więc zdobyć 100 punktów)

• Dodatkowo, jeżeli któryś z zespołów wybierze Waszą odpowiedź jako 
poprawną, otrzymacie bonusowe 10 punktów

• Odpowiedzi prześlijcie do niedzieli w formularzu na stronie:

• https://sekretypoliglotow.pl/fr-12-amelie

Oto pytania do Amélie Béchamel:

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de votre père ?

2. Pourquoi est-ce que vous êtes venue à la conférence de Nicolas Petit ?

3. Qu'est-ce que vous avez fait hier ?

4. Est-ce que vous savez quelque chose à propos du Défenseur du Temps ?

5. Pourquoi est-ce que vous êtes devenue peintre ?
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Lista zadań – Tydzień 12

 F Zsynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne z zeszłego tygodnia wtorku (pytania do Valérie)

 F Wykonaj drugą część zadania fabularnego (odpowiedzi Valérie) do końca 
tygodnia nr 13

 F Wykonaj zadanie fabularne z tego tygodnia do niedzieli (odpowiedzi Amélie)

 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

 F Przygotuj jeszcze więcej wysp


