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Cześć! 

Drugiego lutego Francuzi zajadali się naleśnikami, bo miała miejsce la Chandeleur, czyli święto Ofiarowania 

Pańskiego. We Francji jest to raczej laickie święto, chociaż wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. Jeżeli 

chcesz dowiedzieć się więcej, to możesz posłuchać podcastu, który kiedyś nagraliśmy. Transkrypcję do 

niego znajdziesz w sekretnym linku w folderze POCASTY. 

 

U nas naleśników w tym roku nie było, bo 2 lutego miałam operację... Usuwano mi w szpitalu pod narkozą 
cztery ósemki. Zajmował się tym chirurg, a nie dentysta. O naleśniczkach mogłam więc pomarzyć... i średnio 
byłam z tego powodu zadowolona! W dalszej części tej wiadomości znajdziesz garść przydatnych 
wyrażeń do wykorzystania w sytuacji, gdy ktoś nie jest w nastroju, ale najpierw... 

 

Francuska wymowa dla każdego 

Jestem bardzo podekscytowana nowymi lekcjami, jakie zamieszczamy na platformie pierwszej części 

Wielkiego kursu! W module poświęconym wymowie kolorowe grafiki z podłożonym głosem są zastępowane 

prawdziwymi lekcjami z Thomasem na ekranie. On jest native speakerem i pokazuje, jak w naturalny 

sposób wymawiać różne dźwięki. Można oglądać i ćwiczyć razem z Thomasem. Aby dobrze wymawiać, 

to trzeba wiedzieć, jak operować aparatem mowy, czyli np. jak układać usta czy język. Osoby, które już 

Wielki kurs mają albo dołączą do niego w okresie 8-27 marca problem ten będą miały z głowy, gdyż cała 

wiedza zostanie... pokazana na ekranie przez rodowitego Francuza! Te lekcje to złoto! Nie trzeba mieć 

zajęć z fonetyki, bo nie dość, że wszystko jest 

pokazane na ekranie, to jeszcze przez native 

speakera. Te ogromne aktualizacje sprawią, że na 

jesień cena kursu mocno pójdzie do góry. Warto więc 

skorzystać z dużo niższej ceny już w marcu :) Ile ja 

bym dała, by mieć taki kurs, gdy zaczynałam naukę... 

              Rys. Kadry z lekcji o wymowie w Wielkim kursie (cz.1) 

 

Porcja życiowego słownictwa 

A teraz mam dla Ciebie krótką lekcję ze słownictwem. Zobacz, jak na różne sposoby możesz wyrazić, 
że ktoś jest niezadowolony: 

• Il n'est pas content. - On nie jest zadowolony. 
• Pourquoi elle n'est pas contente ? - Dlaczego ona nie jest zadowolona? 

• Ton fils a l'air d'être mécontent. - Twój syn wygląda na niezadowolonego. 
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• Ma femme est de mauvaise humeur depuis ce matin. - Moja żona jest od rana w złym 
humorze. 

• Je vois que tu n'es pas de bonne humeur... - Widzę, że nie jesteś w dobrym humorze... 
• Notre patron est de mauvais poil aujourd'hui. - Nasz szef jest dzisiaj w złym humorze. 
• Tu t'es levé du pied gauche ou quoi ? - Wstałeś lewą nogą czy co? 

• Il a des problèmes au travail, donc il est mal luné depuis une semaine. - Ma jakieś problemy 
w pracy, więc od tygodnia nie jest w humorze. 

 

 

Możesz więc na przykład użyć przymiotników zadowlony(a) content(e) oraz niezadowolony(a)
mécontent(e), albo skorzystać z któregoś z wyrażeń: 

• ne pas être de bonne humeur - nie być w dobrym humorze 

• être de mauvaise humeur - być w złym humorze 

• se lever du pied gauche - wstać lewą nogą 
• être mal luné(e) - być w złym humorze  
• être de mauvais poil - być w złym humorze 

 

 

Wyrażenie être mal luné(e) związane jest z Księżycem, czyli la Lune, który potrafi mieć wpływ na nasz 
nastrój. Niektórzy ludzie źle śpią, gdy jest pełnia, a po trudnej nocy ciężko jest tryskać dobrym 
humorem... 

W wyrażeniu être de mauvais poil słówko poil oznacza owłosienie na skórze. Jest to jeden z 
pierwszych dających się zauważyć elementów wyglądu. Podobnie jest z humorem. Od razu widać, jaki 
ktoś ma nastrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


