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Wstęp:
„Mówię po francusku!” to publikacja, która została
stworzona po to, by ułatwić Ci komunikację w języku
francuskim.
Znajdziesz w niej 30 popularnych czasowników i
masę wyrażeń używanych na co dzień, a to pomoże
Ci nie tylko lepiej rozumieć Francuzów, lecz także
podniesie jakość Twoich wypowiedzi!
Jednym z kluczowych elementów,
by łatwiej mówić w języku obcym, jest nauka
zwrotów, na które trafia się na każdym kroku, gdy
ma się kontakt z żywym językiem.
Postanowiłam wykorzystać fakt, że mieszkam we Francji wraz z mężem
Francuzem i używam języka francuskiego cały czas. Wyselekcjonowałam
dla Ciebie liczne wyrażenia, które mogą Ci się okazać przydatne i ulepszyć
niejedną konwersację! Często są to gotowe zwroty, które Francuzi na
okrągło wplatają do swoich wypowiedzi.
Ale uwaga! „Mówię po francusku!” to nie tylko praktyczne wyrażenia wraz z
autentycznymi przykładami użycia, ale też bliższe poznanie 30 pospolitych
czasowników i ich najczęściej spotykanych znaczeń.
W 2019 roku przeprowadziłam trzy kursy czasownikowe, w których w
podobny sposób wzięłam pod lupę łącznie 75 czasowników. Uczestnicy
kursów bardzo chwalili sobie taką formę przekazywania niezwykle
praktycznej wiedzy, dlatego zdecydowałam się kontynuować ten projekt w
formie gotowej publikacji, którą masz przed sobą!
Dziękuję Ci z całego serca za zaufanie!
Dołożyłam
wszelkich
starań,
by
przekazać Ci jak najwięcej praktycznej
wiedzy.
Jestem
przekonana,
że
informacje zawarte w e-booku pomogą
Ci wspiąć się nieco wyżej na drabince
prowadzącej
do
bardzo
dobrej
znajomości języka francuskiego, ale
przede wszystkim otworzyć się na
autentyczne
rozmowy
z
osobami
francuskojęzycznymi!
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W e-booku znajdziesz 30 rozdziałów. Każdy rozdział dotyczy jednego
czasownika i jest zbudowany w taki sposób, by pomóc w przyswojeniu
wiedzy zarówno osobie początkującej, jak i bardziej zaawansowanej.
W pierwszej kolejności zapoznajesz się z podstawowym znaczeniem danego
czasownika i jego odmianą w czasie teraźniejszym, a następnie możesz
podglądnąć ten czasownik w akcji na prostych przykładach. Nie
potrzebujesz dobrej znajomości gramatyki, by zrozumieć funkcjonowanie
prostych zdań. Wystarczą Ci bardzo okrojone podstawy. Poza tym, pokazuję
Ci tutaj też język potoczny, który charakteryzuje się prostotą wypowiedzi!
Struktura poszczególnych rozdziałów może się nieco różnić, ponieważ
mamy tutaj zarówno prostsze, jak i bardziej skomplikowane czasowniki, a
na tę trudność wpływa ilość znaczeń i obecność w licznych wyrażeniach.
Niemniej jednak, po takim podstawowym zapoznaniu się z danym
czasownikiem, możesz przejść do drugiej części, w której zobaczysz różne
wyrażenia, gotowe sformułowania i przykładowe zdania. Korzystając z
gotowych fragmentów czy całych zdań na pewno wzbogacisz swój język
oraz zyskasz większą łatwość wypowiedzi.
W e-booku natrafisz też na różne ciekawostki tam, gdzie uważam za
konieczne, aby wspomnieć o ważnych zasadach gramatycznych. Może Ci to
ułatwić poszukiwania dodatkowych informacji w innych źródłach, np. w
Wielkim kursie gramatyczno-leksykalnym, jeśli jesteś jego uczestnikiem.
Nagrania audio:
Zakupując „Mówię po francusku!” otrzymujesz także link do pobrania plików
mp3. Są to nagrania koniugacji, zdań i wyrażeń zawartych w e-booku.
Każdy plik ma swój numer. Aby łatwiej Ci było odszukać konkretne
nagranie, te same numery zamieszczone są także w e-booku.
Ćwiczenia:
Po każdym rozdziale znajdziesz kilka prostych ćwiczeń, abyś mógł sprawdzić
wiedzę nabytą w danym rozdziale i ugruntować ją sobie. Z reguły pierwsze
dwa zadania są skierowane głównie dla osób początkujących, ale nic nie stoi
na przeszkodzie, by ambitnie spróbować rozwiązać wszystkie!
Odpowiedzi:
Odpowiedzi do prawie wszystkich zadań znajdują się na końcu e-booka.
Życzę Ci miłego obcowania z językiem francuskim i wierzę, że wyciągniesz
z „Mów po francusku!” jak najwięcej przydatnej wiedzy!

Maria Renaud
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Masę językowej wiedzy od Francuskiego Notesika
znajdziesz również tutaj:

@francuskinotesik
Francuski Notesik
Francuski Notesik
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→ iść, jechać
Aller należy do trzeciej grupy czasowników.
To jedyny czasownik zakończony na -er, a nie będący w pierwszej grupie!
Dlaczego? Ponieważ ma nieregularną odmianę. Swoją własną. Popatrz!
Czas teraźniejszy:
je vais – ja idę, jadę
tu vas – ty idziesz, jedziesz
il/elle va – on/ona idzie, jedzie

nous allons – my idziemy, jedziemy
vous allez – wy idziecie, jedziecie
ils/elles vont – oni/one idą, jadą

122

Odrobinka przydatnej gramatyki:
Jeżeli mówisz, że idziesz lub jedziesz (tak, to to samo słowo!) do jakiegoś miejsca
(np. kina), to czasownik aller łączysz z przyimkiem à. Nie byłoby w tym żadnej
trudności, gdyby nie to, że ta mała literka z akcentem lubi reagować z niektórymi
rodzajnikami, tworząc nowe formy w zdaniu! Jeżeli napotka na swojej drodze
rodzajnik le, to ściągnie się z nim dając au, zaś z rodzajnikiem les utworzy aux.
Jedyna radość jest taka, że zarówno au, jak i aux czytamy... tak samo, czyli jak
francuskie „o” ! Chociaż czekaj! Bo aux może czasem tworzyć tzw. łączenie
międzywyrazowe (po francusku la liaison) i wtedy nagle -x przestaje być nieme,
a zaczynamy je czytać jak... [z]. Więcej o tym dowiesz się z lekcji na YouTube:
https://youtu.be/eStrZZumisk
Teraz zapamiętaj tylko, że nie piszemy aller à le cinéma (iść do kina), lecz aller
au cinéma, gdyż à + le = au, a także zamiast aller à les urgences (jechać na
ostry dyżur) piszemy aller aux urgences (ponieważ à + les = aux).
Obserwuj:

Demain, je ne vais pas à l’école.

Jutro nie idę do szkoły.

Tu vas à la boulangerie maintenant ?

Idziesz do piekarni teraz?

Il va aux toilettes *.

On idzie do toalety.

Nous allons au parc.

Idziemy do parku.

Vous allez aux urgences ?

Jedziecie na ostry dyżur ?

Elles ne vont jamais à la piscine.

One nigdy nie chodzą na basen.

* dobrze zauważyłeś. Toaleta jest w języku francuskim w liczbie mnogiej!

102

123

Francuski Notesik
Przydatnych informacji ciąg dalszy:
No dobrze. Do piekarni, do muzem czy do kościoła pójdziesz pod pachą z
przyimkiem à (podobnie do jakiegoś miasta, np. Paryża – à Paris), ale już na
przykład na wakacje czy do Hiszpanii i innych państw rodzaju żeńskiego zabierzesz
ze sobą przyimek en. A co z krajami rodzaju męskiego, jak np. Portugalią? Tutaj
już użyjesz au... Ja wiem. Francuski może się wydawać zagmatwany! Jednak
obiecuję, że jak już to ogarniesz, to będzie łatwiej! No i zdradzę taką małą
sztuczkę. Większość państw zakoczończonych na -e jest rodzaju żeńskiego
(wyjątkiem jest męski Mexique). No i voilà ! Od razu lepiej!
Je vais en vacances. – Jadę na wakacje.

124

Tu vas en Espagne ? – Jedziesz do Hiszpanii?
Nous allons au Portugal. – Jedziemy do Portugalii.

...natomiast idąc do kogoś nie zapomnij przyimka chez:
Je vais chez ma maman. – Idę do mojej mamy.
Vous allez chez le coiffeur ? – Idziecie do fryzjera?

Z przymrużeniem oka:
Słynne francuskie Ça va, które w dosłownym tłumaczeniu znaczy To idzie, to jedzie
jest przez Francuzów rzucane w formie pytania Ça va ? (co na polski możemy
przełożyć na Jak leci? Wszystko w porządku?), ale uwaga! Może to być również po
prostu zwykłe przywitanie Ça va ! (znaczące nie więcej, nie mniej, niż Cześć!).
Prawda jest taka, że nie każdy Francuz wydobywający z siebie na Twój widok
krótkie Ça va będzie oczekiwał odpowiedzi! Nie musisz się od razu zwierzać! Po
prostu odpowiedz Ça va, et toi ? i zobaczysz, co z tego wyniknie. Jeśli rozmówca
zniknie za rogiem, bez kontynuowania rozmowy, najprawdopodobnoej będzie to
znaczyło, że tylko się z Tobą witał, a Twoje samopoczucie było mu najzwyczajniej
w świecie... obojętne
No chyba, że zapyta Comment ça va ? (Jak leci?)

125

Ça va w różnych odsłonach:
Ça va ?

Jak leci? Wszystko w porządku? Co słychać?

Ça va !

W porządku!

Ça va !

Cześć! Siemanko!

- Salut ! Ça va ?
- Salut ! Ça va ! Et toi ?
- Moi, ça va !

- Cześć! Jak leci?
- Cześć! W porządku! A u Ciebie!
- U mnie wszystko ok!
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Czasownik aller w używanych wyrażeniach:

On y va ! – Lecimy! Jedziemy! Zaczynamy! Ruszamy! Zróbmy to! itp.

126

Tu es prêt ? Alors... On y va ! – Jesteś gotowy? Tak więc zaczynamy!

Ça ira ! – Będzie dobrze! Poradzimy sobie! Wszystko się ułoży! Jakoś będzie!
Ça ira to odpowiednik ça va, tylko że w czasie przyszłym futur simple.
Je pense que ça ira. – Myślę, że będzie dobrze.
Je crois que ça ira. – Wierzę, że będzie dobrze.
J’espère que ça ira. – Mam nadzieję, że będzie dobrze.

Jego odpowiednikiem jest Ça va aller, czyli w sumie to samo, tylko wyrażone za
pomocą konstrukcji futur proche, która także przedstawia przyszłość. Jest różnica
między futur proche a futur simple poza ich budową? Jest. Niewielka. Albo
inaczej… w mowie nie ma ona wielkiego znaczenia, dlatego ça ira oraz ça va
aller możesz śmiało postawić na równi!

T’inquiète ! Ça va aller ! – Nie martw się! Będzie dobrze!

Nie można nie wspomnieć o chętnie używanym przez Francuzów przy każdej
nadającej się do tego okazji zwrocie T’inquiète ! czyli Nie martw się! Ale zaraz…
Czy przeczenie w języku francuskim nie składa się przypadkiem z dwóch
elementów? Ano składa! Jak doskonale już zapewne wiesz, partykuła ne lubi znikać
w języku potocznym, bo nie ukrywajmy, ale… średnio jest nam do szczęścia
potrzebna, skoro cały ciężar przeczenia ciąży na tej drugiej cząstce (pas, plus,
jamais, aucun itd…). No dobra, ale w T’inquiète ! brakuje nam również tej
drugiej cząstki ! Ano brakuje. Niejedna książka do gramatyki pewnie ze złości
przygryza sobie okładkę, ale nie ma co się oszukiwać… W języku potocznym
funkcjonują formy uproszczone i trzeba się z tym pogodzić. I już.

Nie martw się!, czyli:
Ne t’inquiète pas !
Ne t’inquiète !
T’inquiète !

...a forma rozkazująca Martw się (a więc raczej rzadka!
104
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Ça va (quelque chose) ? – Jak tam (coś)? Jak Ci (coś) idzie?
Ça va jest chętnie wtrącane w niejedną rozmowę. Pojawia się znienacka i jest tak
uniwersalne, że będzie pasować niemal wszędzie, a na polski może być różnie
tłumaczone. Popatrz na bogactwo możliwości, gdy po ça va wstawisz w pytaniu
rzeczownik:
Ça va tes études ? – Jak tam Twoje studia?
Ça va le travail ? – W porządku w pracy?
Ça va tes vacances ? – Wakacje udane?
Ça va Pauline ? – A co u Pauliny?

Ça va pas ? – Coś nie tak? Coś się dzieje?
Pourquoi tu ne dis rien ? Ça va pas ? – Czemu nic nie mówisz? Coś nie tak?
Tu es pâle… Ça va pas ? – Jesteś blady? Coś się dzieje?

Ça va le faire. – To się uda. To się da zrobić. Dasz sobie radę.
Najlepiej zerknąć tutaj na dialogi i wczuć się w przykładowy kontekst:

- Tu as cinq jours pour finir ce projet. – Masz pięć dni, by skończyć ten projekt.
- Je pense que ça va le faire. – Myślę, że da się to zrobić.

- On aura assez d’argent pour aller à Monaco ? – Myślisz, że będziemy mieć
wystarczająco dużo pieniędzy, by pojechać do Monako?
- Je pense que ça va le faire. – Myślę, że damy radę.

Często spotyka się też to samo zdanie, ale w formie negacji,
czyli ça va pas le faire * i oczywiście ma ono wydźwięk raczej
pesymistyczny, bo to taki brak przekonania, że coś się uda.
Je dois être honnête avec toi. Ça va pas le faire.
Muszę być z Tobą szczery. To się nie uda.

Une nouvelle voiture ? Désolé, mais ça va pas le faire.
Nowe auto ? Przykro mi, ale nic z tego nie będzie.
* w języku potocznym obcinamy pierwszy element negacji: Ça ne va pas le faire.
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Tout va bien. – Wszystko dobrze. Wszystko w porządku.

128

T’inquiète. Tout va bien. – Nie martw się. Wszystko w porządku.

Ça va de soi. – To się rozumie samo przez się, to oczywiste
Bien sûr que tu as raison. Ça va de soi. – Oczywiście, że masz rację. To się
rozumie samo przez się!

Vas-y ! – Dawaj! Śmiało! No dalej! No już!
Dosłowne znaczenie Vas-y, to Idź tam i prosząc kogoś, by gdzieś poszedł, śmiało
możesz tak powiedzieć. Bardzo często usłyszysz to wyrażenie też w formie
zachęcenia do zrobienia czegoś:
Vas-y, bouge ! Qu’est-ce que tu attends ? – No dalej, ruszaj się! Na co czekasz?
Vas-y, dis tout ce que tu as à dire. – Śmiało, powiedz wszystko to, co masz do
powiedzenia.
Vas-y, montre-moi ! – No już, pokaż mi!
Allez-y, faites-le ! – Śmiało! Zróbcie to!

Ciekawostka gramatyczna:
Pochylmy się na moment nad formą rozkazującą czasownika aller. Popatrz na
poniższe zdania:
Vas-y ! Lance-moi le ballon. – No dalej! Rzuć do mnie piłkę!
Vas-y tout de suite. – Idź tam od razu.
Va acheter une bouteille de vin. – Idź kupić butelkę wina.
Va jeter un coup d’œil sur cet article, s’il te plait. – Idź, proszę, rzucić okiem na
ten artykuł.

Tylko vas-y ma „s” !
O ile w trybie oznajmującym końcowe -s występuje zawsze, np. Tu y vas ?
(Idziesz tam?), tak w trybie rozkazującym są dwie formy: va, vas. Od czego to
zależy? Otóż, zapamiętaj sobie, że jedyną konstrukcją zachowującą -s jest vas-y,
bo z tą literką s, która się udźwięcznia do [z] jest łatwiej po prostu to wymówić!
W każdym innym przypadku mamy samo va... nawet przed samogłoską!
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Ça te va bien. – Pasuje Ci to. Dobrze Ci w tym. Ładnie wyglądasz. Do twarzy Ci.
Wow ! Ça te va bien ! – Wow ! Świetnie w tym wyglądasz!
Cette robe te va très bien ! – Ta sukienka idealnie Ci pasuje.

s’en aller – pójść sobie, wyjść
Il n’y a rien pour moi ici. Je m’en vais. – Nic tu dla mnie nie ma. Idę stąd.
Cette fête est ennuyeuse. On s’en va ? – Ta impreza jest nudna. Spadamy stąd?
Pourquoi tu t’en vas ? – Czemu sobie idziesz?
Va t’en ! – Spadaj stąd!

aller trop loin – posunąć się za daleko, zajść za daleko
Il ne faut pas aller trop loin. – Nie można posunąć się za daleko.
On doit arrêter, Pierre. C’est allé trop loin. – Musimy przestać, Piotr. Sprawy
zaszły za daleko.

se laisser aller – zapuścić się, odpuścić sobie, pozwolić sobie
Après le divorce, il ne se coiffe même plus. Il se laisse aller... – On się po
rozwodzie już nawet nie czesze. Zapuszcza się...
Pendant les vacances, je me laisse aller. Je mange de la pizza, des chips, je bois
de l’alcool... Je vais reprendre mon régime après. – Na wakacjach odpuszczam
sobie. Jem pizzę, czipsy, piję alkohol... Wrócę do diety potem.

Razem z aller wyrazisz przyszłość!
Możesz opowiadać o przyszłości już od momentu, gdy nauczysz się odmiany
czasownika aller, czyli... na samym początku nauki! Wystarczy posłużyć się
bardzo popularną konstrukcją futur proche, zwaną czasem przyszłym bliskim,
choć z technicznego punktu widzenia czasem nie jest (bo nie ma swojej własnej
koniugacji). Odmianiasz czasownik aller w czasie teraźniejszym przez konkretną
osobę, dodajesz bezokolicznik i voilà, wyrażenie przyszłości gotowe!
Je vais tout donner ! – Dam z siebie wszystko!
Tu vas faire à manger ? – Będziesz robił jedzenie?
Il va dormir maintenant. – On będzie teraz spał.

Je vais faire...
- Będę robił...
- Zrobię...
- Mam zamiar zrobić...

Vous allez acheter cette maison ? – Macie zamiar kupić ten dom.
Ils vont chercher un appartement. – Oni będą szukać mieszkania.
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Sprawdź się!
Przetłumacz:
Jutro jadę do kina.

...................................................

Idziesz do lekarza dzisiaj?

...................................................

On nie chodzi już do szkoły.

...................................................

Jedziemy nad morze.

...................................................

Idziecie do sklepu teraz?

...................................................

Oni jadą na ostry dyżur.

...................................................

Wpisz wymyślone przez siebie zdania z czasownikiem aller:
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Połącz zdania z ich znaczeniem:

Ça va, toi ?
Ça va pas ?

Wszystko dobrze?

Oui. Ça va.

Ça me va bien ?

Coś nie tak?

Tak. W porządku.

Tout va bien ?

To mi pasuje?

Non. Ça va pas.
Nie. Nie jest dobrze.

Zamień podane zdania tak, by wyrażały przyszłość. Użyj futur proche:

Je bois un coup avec mes amis.

...................................................

Tu sors samedi soir ?

...................................................

Ton frère achète cette moto ?

...................................................

Nous faisons le ménage.

...................................................

Vous cherchez un travail ?

...................................................

Ils parlent avec leur directeur.

...................................................

Wybierz odpowiedź poprawną gramatycznie:

1. Tu vas aller chez tes parents ?
a) Non, je ne vais pas aller chez mes parents.
b) Non, je ne vais aller pas chez mes parents.

2. Vous allez participer à ce concours ?
a) Non, on ne va pas participer à ce concours.
b) Non, on ne va participer pas à ce concours.

Wniosek odnośnie tego, jak tworzymy przeczenie w futur proche:
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Przetłumacz:

1. Chcesz jechać na wakacje do Francji?
.................................................................................................................

2. Ta para butów bardzo Ci pasuje!
.................................................................................................................

3. Wyglądasz na zmęczonego. Coś nie tak?
.................................................................................................................

4. W ten weekend sobie odpuszczam i jem pizzę.
.................................................................................................................

5. Mówię Ci, że to się nie uda.
.................................................................................................................

6. Tak, wszystko w porządku.
.................................................................................................................

7. Jak tam Twoja praca?
.................................................................................................................

8. Śmiało! To nie jest trudne!
.................................................................................................................

9. Będziesz jechał za granicę?
.................................................................................................................

10. Idę do toalety.
.................................................................................................................
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24. POUVOIR:

Przetłumacz:
Je peux faire des crêpes. / Tu peux m’aider ? / Il ne peut pas sortir aujourd’hui. / Nous
pouvons passer l’aspirateur dans la chambre. / Vous pouvez parler plus lentement ? / Ils
ne peuvent pas travailler.

Połącz zdania z ich znaczeniem:
J’en peux plus. – Mam tego dość. / J’y peux rien. – Nic nie mogę na to poradzić. / Je
peux le faire. – Mogę to zrobić.

Przetłumacz:
1. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je ne sais pas où sont mes clés. / 2. Puis-je parler avec
vous en privé ? / 3. Je n’en peux plus de ma voisine ! Elle est très bruyante ! / 4. Tu
peux allumer la lumière ? Je ne vois rien. / 5. Ton PC ne marche pas ? Je n’y peux rien. /
6. Il se peut qu’il achète un appartement cette année. / 7. Il va faire certainement tout
ce qui est en son pouvoir.

25. ALLER:

Przetłumacz:
Demain, je vais au cinéma. / Tu vas chez le médecin aujourd’hui ? / Il ne va plus à
l’école. / Nous allons au bord de la mer. / Vous allez au magasin maintenant ? / Ils vont
aux urgences.

Połącz zdania z ich znaczeniem:
Ça va pas ? – Coś nie tak? / Ça me va bien ? – To mi pasuje? / Tout va bien ? –
Wszystko dobrze?

Zamień podane zdania tak, by wyrażały przyszłość. Użyj futur proche:
Je vais boire un coup avec mes amis. / Tu vas sortir samedi soir ? / Ton frère va acheter
cette moto ? / Nous allons faire le ménage. / Vous allez chercher un travail ? / Ils vont
parler avec leur directeur.

Wybierz odpowiedź poprawną gramatycznie:
1.a) Non, je ne vais pas aller chez mes parents. / 2.a) Non, on ne va pas participer à ce
concours.

Przetłumacz:
1. Tu veux aller en vacances en France ? / 2. Cette paire de chaussures te va très bien ! /
3. Tu as l’air fatigué. Ça va pas ? / 4. Ce week-end, je me laisse aller et je mange de la
pizza. / 5. Je te dis que ça ne va pas le faire. / 6. Oui, tout va bien. / 7. Ça va ton travail
? / 8. Vas-y ! Ce n’est pas difficile ! / 9. Tu vas aller à l’étranger ? / 10. Je vais aux toilettes.
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Chcesz jeszcze 29 innych rozdziałów?
Znajdziesz je w e-booku na:
https://francuskinotesik.pl/sklep/

