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Wstęp
Nasz kurs dobiega końca, ale pamiętaj, że to dopiero początek Twojej przyjaź-
ni z językiem francuskim, która – mam nadzieję – będzie długa i da Ci dużo 
satysfakcji.

Oto najważniejsze informacje o tym, co czeka Cię w ciągu najbliższych dni:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to jak najszybciej, byśmy mogli zliczyć 
Twoje punkty za poprzedni tydzień. W tym tygodniu otrzymujesz ostatnie 
300 fiszek na tłumaczenie z polskiego na francuski. Masz już więc komplet 
materiałów. I pamiętaj, że fiszki oraz dostępy do grup i materiałów otrzymu-
jesz na zawsze. 

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 poprzedniego tygodnia – w połowie tygodnia otrzy-
masz zestaw odpowiedzi na 5 pytań do ostatniego podejrzanego. Zada-
niem Waszej grupy będzie odgadnięcie, które pytania są prawdziwe.

4. W tygodniu opublikuję też aktualną punktację.

5. Na początku przyszłego tygodnia otrzymasz także ostatnią część naszej 
historii oraz wyjaśnienie zagadki. Postaraj się jednak odgadnąć do końca 
tygodnia, który podejrzany jest winny.

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

– Mamy już informacje o wszystkich podejrzanych... Co teraz? – spytał Zby-
szek, wokół którego siedzieli pozostali studenci. – Przypomnijmy, jest Mehdi 
Kadiri, pracujący w sklepie rybnym, który z jakiegoś powodu targnął się na 
swoje życie. Poza tym Valérie Poulain, pracownica banku, która spotyka się 
potajemnie z pewnym mężczyzną. Kto jeszcze? Amélie Béchamel, malarka z 
Montmartre, która może być powiązana z Julie. A do tego ten podejrzany far-
maceuta René Bouillon. Przypominam, że widzieliśmy, jak próbował włamać 
się do mieszkania profesora. No i na koniec sympatyczny staruszek, pan Char-
les Dubois, który próbuje zrobić wszystko, by uratować swoją umierającą żonę.

Kto mógł stać za porwaniem? A może chodziło o coś innego? Być może Ni-
colas Petit próbował znaleźć sposób na to, by spotkać sie z Julie?

Zbyszek krążył po pokoju, zastanawiając się nad rozwiązaniem zagadki.
Z rozważań wyrwało go jednak pukanie do drzwi.
Kto to mógł być? Wszyscy z jego przyjaciół znajdowali się w pokoju i razem 

z nim próbowali analizować wszystkie poszlaki.
Chłopak otworzył drzwi i zobaczył w nich policjanta.
– Dobry wieczór. Inspektor Cruchot z paryskiej policji. Czy możemy poroz-

mawiać?
Zbyszek zauważył, że inspektorowi towarzyszy dwóch uzbrojonych poli-

cjantów. Wyglądało to na coś naprawdę poważnego. Chłopak wpuścił ich więc 
do środka, czekając na dalszy rozwój sytuacji.

Inspektor rozsiadł się leniwie w fotelu, podczas gdy jego podwładni stanęli 
przy drzwiach, jak gdyby chcieli zablokować ewentualną drogę ucieczki.

– Dziś rano znaleziono w Sekwanie zwłoki mężczyzny. Był to profesor Nico-
las Petit, znany genetyk. W naszym krótkim dochodzeniu udało nam się usta-
lić, że grupa studentów przez ostatnie dni dopytywała się o niego i obserwowa-
ła jego mieszkanie. 

Gdy Zbyszek usłyszał te słowa, nie wiedział, jak zareagować. Te kilka krót-
kich zdań zawierało tyle niespodziewanych informacji, a do tego stawiało ich 
wszystkich w niezbyt korzystnym świetle. Czy policja myślała, że to oni zamor-
dowali profesora?

– Wiem dobrze, że to wy włamaliście się do gabinetu profesora jakiś czas 
temu. Na jego laptopie zidentyfikowano wasze odciski palców. Czy potwierdza-
cie te informacje? Pod budynkiem czekają już cztery radiowozy, którymi prze-
wieziemy was na posterunek i postawimy wam zarzuty.

– To profesor nie żyje? – spytała nagle przerażona Marie.
– Tak. To z pewnością on. Znaleźliśmy przy nim dokumenty. Budowa ciała 

i znaki szczególne także to potwierdzają.
– Ale my tego nie zrobiliśmy... – po długiej chwili milczenia jęknął Zbyszek.
– Wątpię, byście mieli jakieś alibi. Rozpoznało was kilka osób. Zapraszam 

zatem ze mną. Wyjaśnicie szczegóły na posterunku.
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W głowie Zbyszka panował całkowity mętlik. Kto mógł to zrobić? Był pe-
wien, że nie był to nikt z nich. Profesora musiał porwać i zamordować któryś 
z pięciu podejrzanych. Być może błędem było to, że nie przekazali informacji 
policji od razu, a próbowali się bawić w detektywów.

– Profesor został porwany kilka dni temu – odezwała się nagle jedna z osób 
siedzących obok Marie. – Najprawdopodobniej zamordowała go ta sama oso-
ba. Wiem, kto to jest. Proszę dać mi jedną jedyną szansę. Pojedźmy do niej, 
a sama się przyzna, gdy powiem jej, co wiemy na temat porwania. 

Inspektor uniósł lekko brwi, jak gdyby zupełnie nie spodziewał się takiego 
obrotu sprawy.

– Czuję, że blefujecie...
– Proszę się zastanowić, panie inspektorze. Co ma pan do stracenia? Jeśli 

nas pan aresztuje i okaże się, że jesteśmy niewinni, narazi pan tylko na szwank 
swoją reputację i karierę. A zatrzymanie sprawcy doda panu tylko prestiżu... 
No a gdybyśmy rzeczywiście blefowali, może nas pan przecież przewieźć na 
komisariat za godzinę.

Tego typu rozumowanie przekonało najwyraźniej inspektora, bo jego wyraz 
twarzy nieco się zmienił.

– Dobrze. Dokąd mamy jechać?
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Zadanie fabularne
Czas  uporządkować odpowiedzi Amélie. Lada moment otrzymasz listę od-
powiedzi. Twoim zadaniem jest wybrać poprawną odpowiedź do każdego z 5 
pytań, które dla przypomnienia brzmiały:

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 ?

• Odpowiedzi są ponumerowane

• Waszym zadaniem jest przesłanie numerów odpowiedzi, które Waszym 
zdaniem zostały udzielone przez Amélie.

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

• https://sekretypoliglotow.pl/fr-13-odpowiedzi

• Za każdą odgadniętą odpowiedź otrzymacie 10 punktów

• Macie czas do niedzieli

Pamiętaj także, że do niedzieli możecie przesyłać rozwiązania zadania z ze-
szłego tygodnia, czyli odnaleźć odpowiedzi na Wasze pytania do Valérie.
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Zadanie specjalne
Nasza historia dobiega końca, więc czas dowiedzieć się, kto jest odpowie-
dzialny za porwanie profesora.

Masz do wyboru kilku podejrzanych.

Zapraszam Cię zatem na stronę poniżej

• https://sekretypoliglotow.pl/fr-13-kto

Zagłosuj na podejrzanego, który jest odpowiedzialny za porwanie i śmierć pro-
fesora Nicolasa Petita. Uratuj biednych studentów, których niesłusznie oskar-
żył inspektor Cruchot.

Każdy z uczestników kursu może oddać jeden głos.

Jeśli uda się Tobie odgadnąć podejrzanego, otrzymasz 10 punktów dla swojej 
grupy.
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Gramatyka
Na koniec kursu mamy jeszcze dwa tematy do omówienia. Na szczęście nie 
są zbyt skomplikowane.

Czas przyszły

Jak pamiętasz, do tej pory czas przyszły wyrażaliśmy poprzez konstrukcję: 
czasownik aller + bezokolicznik np. je vais l'acheter. Konstrukcja ta jest nazy-
wana w języku francuskim futur proche, czyli czas przyszły bliski.

Istnieje jednak drugi sposób na powiedzenie, że coś wydarzy się w przyszło-
ści, czyli użycie czasu futur simple (czas przyszły prosty).

Z założenia obu czasów można używać niemalże wymiennie, z kilkoma wyjąt-
kami:

• futur proche wyraża wydarzenia, które wydarzą się w najbliższej przy-
szłości (stąd też jego nazwa "proche")

• futur proche wyraża zmianę jakiegoś stanu czy informację, że ktoś sta-
nie się kimś np. Elle va être maman.

• futur simple wyraża przewidywania i prognozę dotyczącą przyszłości 
np. Tu auras beaucoup d'enfants

• futur simple należy używać obowiązkowo po quand i kilku in-
nych słowach o podobnym znaczeniu np. lorsque, aussitôt que np. 
Quand tu seras grand...

Jak stworzyć czas futur simple?

Składa się on, jak inne czasy, z tematu i końcówek.

Temat to najczęściej albo bezokolicznik w przypadku czasowników nieregu-
larnych, albo nieco zmodyfikowana jego forma. Jego cechą charakterystycz-
ną jest końcowe -r, co oznacza, że gdy mamy do czynienia z bezokoliczni-
kiem zakończonym na -e, to -e będzie w temacie pominięte np. comprendre 
> comprendr-

Oto przykłady odmiany kilku czasowników regularnych:

parler partir comprendre

je parlerai je partirai je comprendrai

tu parleras tu partiras tu comprendras

il parlera il partira il comprendra

nous parlerons nous partirons nous comprendrons

vous parlerez vous partirez vous comprendrez

ils parleront ils partiront ils comprendront

A oto tematy najważniejszych czasowników nieregularnych w tym czasie:
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bezokolicznik forma 1. (lub 3.) osoby

aller j'irai

venir je viendrai

voir je verrai

pouvoir je pourrai

devoir je devrai

vouloir je voudrai

recevoir je recevrai

envoyer j'enverrai

savoir je saurai

faire je ferai

valoir je vaudrai

tenir je tiendrai

être je serai

avoir j'aurai

falloir il faudra

pleuvoir il pleuvra

Tryb przypuszczający

Jeżeli znasz czasy futur simple i imparfait, możesz bez problemu stworzyć 
również formę trybu przypuszczającego, który odpowiada polskim formom 
typu chciałbym, byłby, zrobiłby itp.

W języku francuskim tworzymy te formy przez połączenie:

tematu czasu futur simple + końcówki czasu imparfait

Oto przykład dla czasownika faire: mamy w czasie przyszłym formę je ferai, a 
w imparfait je faisais. W trybie przypuszczającym będzie ona brzmiała zatem: 
je ferais.

Oto przykładowa odmiana:

parler

je parlerais nous parlerions

tu parlerais vous parleriez

il parlerait ils parleraient

Zwróć uwagę na różnice w wymowie między czasem przyszłym i trybem przy-
puszczającym. Najtrudniejsza do wychwycenia jest różnica między końców-
kami -ai oraz -ais. Ta druga jest wymawiana jak polskie [e], a ta pierwsza nieco 
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bliżej polskiego [y], jak ścieśnione "e", czyli dźwięk między [e] oraz [i].

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Gdy po polsku mówimy: "Gdybym miał...", "Gdybym to robił", zauważ, że "by" łą-
czy się z "gdy" i używamy po nim czasu przeszłego. Podobne zjawisko mamy 
też w języku francuskim. Po "si", które przetłumaczymy jako "gdyby", użyjemy 
czasu imparfait, a nie trybu przypuszczającego, czyli np. si je l'avais = gdybym 
to miał.



W 90 dni dookoła francuskiego13.9

Lista zadań – Tydzień 13
 F Zsynchronizuj Anki

 F Wykonaj drugą część zadania fabularnego (odpowiedzi Valérie) do niedzieli

 F Wykonaj drugą część zadania fabularnego (odpowiedzi Amélie) do niedzie-
li

 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


