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Cześć!  

Dzisiaj mam dla Ciebie garść praktycznej wiedzy do wykorzystania od razu! Jeśli śledzisz 
francuskich twórców, blogerów, vlogerów, youtuberów, instagramerów itd., to zostawiaj komentarze 
po francusku! Dla Ciebie będzie to świetne ćwiczenie pisania, które pomoże w zapamiętywaniu, a dla 
nich znak, że ich kontent Ci się podoba! W tym liście przygotowałam dla Ciebie ściągę z tekstami 
na miłe komentarze, jednak najpierw szybka informacja...  

Na YouTubie czeka na Ciebie nowy filmik - quiz sprawdzający wiedzę ze 
znajomości 20 popularnych francuskich czasowników. Jeśli uczysz się 
aktualnie na poziomie A1/A2, to materiał ten będzie dla Ciebie jak znalazł! 
Napisz mi w komentarzu swój wynik! Jestem bardzo ciekawa, jak Ci poszło! 

YouTube: https://youtu.be/TBpHEId0uxU       

Komentuj po francusku! 

Czas na odrobinę przydatnej wiedzy! Żyjemy w takim świecie, że większość z nas 
spędza bardzo dużo czasu w internecie. Na pewno śledzisz mnóstwo twórców i być 
może tylko cichutko przyglądasz się ich działaniom... bo są to Francuzi 
publikujący kontent w swoim języku ojczystym, a Tobie brakuje odwagi, by 
zostawić im miłe słowo po francusku! Przychodzę więc z pomocą! Poniżej 
znajdziesz małą ściągę z miłymi komentarzami dla Twoich ulubionych 
francuskich twórców!  

• Merci pour tous ces bons conseils. - Dzięki za te wszystkie dobre rady. 
• Bravo et merci pour ces mots ! - Brawo i dzięki za te słowa! 
• Merci pour la vidéo ! J'adore ce (nouveau) format, j'ai appris plein de choses. - Dzięki 

za wideo! Uwielbiam ten (nowy) format, nauczyłe(a)m się wielu rzeczy. 
• La vidéo qu'il me fallait ! Je kiffe cette femme / cet homme. - Wideo, którego było mi 

trzeba. Uwielbiam tę kobietę / tego mężczyznę.  
• Merci pour la vidéo. J'aime beaucoup votre façon de parler. - Dzięki za wideo. Bardzo 

lubię Pani/a sposób mówienia. 
• Merci ! Tu es une super source d’inspiration ! - Dzięki! Jesteś świetnym źródłem inspiracji. 
• Merci pour cette vidéo si inspirante. - Dzięki za tak inspirujące wideo. 
• Merci pour tout le travail d’une extrême qualité que tu fournis. - Dzięki za całą pracę 

niesamowicie ogromnej jakości, jaką dostarczasz. 
• Merci (encore une fois) pour ce contenu de qualité ! - Dzięki (raz jeszcze) za ten wysokiej 

jakości kontent. 
• Merci pour cette vidéo qui est pleine d'ondes positives et motivantes ! - Dzięki za to 

wideo, które jest pełne pozytywnych imotywujących fal. 
• Merci à toi pour ces positives vibes !!! - Dzięki Ci za te pozytywne wibracje!!!  

Słówko vibe to anglicyzm, ale we francuskim jest coraz więcej nowy słów angielskiego 
pochodzenia. Możesz nawet napisać good vibes zamiast positives vibes. Już widzę miny 
purystów językowych... Sorry, takie życie! 

• Je viens de découvrir ta chaîne et elle est top ! - Właśnie odkryłe(a)m Twój kanał i jest 
świetny! 

• Merci, [imię Twórcy] ! Un abonné de plus ! - Dzięki ! Jeden obserwator więcej! (gdy 
zasubskrybujesz kanał) 

• Je viens de te découvrir et... je m'abonne à ta chaîne ! - Właśnie Cię odkryłe(a)m i... 
subskrybuję Twój kanał! 

• Bon sujet ! Merci de l'aborder ! - Dobry temat! Dzięki za jego podjęcie! 
• Je ne regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais j'ai bien envie de suivre ta 

chaîne.- Nie oglądam wielu filmów na YouTube, ale mam ochotę śledzić Twój kanał. 
• Je n'ai pas l'habitude de laisser des commentaires, mais là je suis obligé(e). Vous êtes 

très motivant(e), inspirant(e) etc. - Nie mam zwyczaju zostawiać komentarzy, ale teraz 
muszę. Jest Pan/a bardzo motywujący(a), inspirujący(a) itd. Możesz tu napisać, co chcesz :) 
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