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Skąd pochodzisz? 

Jak powiedzieć po francusku, skąd pochodzisz? 

LINK DO LEKCJI: https://youtu.be/bC76QSAF2Do 

 

être  
 
Znajomość zaimków osobowych oraz czasownika être (być) jest niezbędna już na 

samym początku nauki, by móc tworzyć pierwsze proste zdania. Jest to czasownik 
nieregularny i ma unikatową odmianę, której trzeba się po prostu nauczyć na 
pamięć: 

 
je suis (ja jestem)    nous sommes (my jesteśmy)* 

tu es (ty jesteś)    vous êtes (wy jesteście)**  
il est (on jest)    ils sont (oni są) 
elle est (ona jest)    elles sont (one są) 

 
* w języku potocznym częściej używa się zaimka on, do którego odmieniamy 
czasownik tak, jak do trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli on est i znaczy to       

my jesteśmy, czyli dokładnie to samo, co nous sommes. Dlaczego? To oczywiste! 
Forma on est jest krótsza i łatwiejsza, niż nous sommes. Sprawdza się to też przy 
odmianie innych czasowników �  

** vous êtes to też forma grzecznościowa (Pan/Pani jest, Państwo są) 
 
Je suis polonais. – Jestem Polakiem. Tu es français ? – Jesteś Francuzem? 

Je suis polonaise. – Jestem Polką. Elle est française ? – Ona jest Francuzką? 
 

venir 
 
Gdy mówimy o naszym pochodzeniu, to często używamy czasownika venir, którego 

jednym ze znaczeń jest właśnie pochodzić. Jest to czasownik nieregularny 
należący do trzeciej grupy. Popatrz na jego odmianę: 
 

je viens (ja pochodzę)   nous venons (my pochodzimy) 
tu viens (ty pochodzisz)   vous venez (wy pochodzicie) 
il vient (on pochodzi)   ils viennent (oni pochodzą) 

elle vient (ona pochodzi)   elles viennent (one pochodzą) 
 
Je viens de Pologne. – Pochodzę z Polski. 

Ils viennent de France. – Oni pochodzą z Francji. 
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Podobała Ci się lekcja na YouTube ? Daj o tym znać w komentarzu pod 

filmikiem, albo pokaż na instagramowym story, że uczysz się z moimi 

materiałami. Będzie mi bardzo miło zobaczyć takie piękne << merci >> 

� 

 

 https://www.instagram.com/francuskinotesik/  

 

 https://www.facebook.com/francuskinotesik/ 

 

WIELKI KURS GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY 

dla osób chcących samodzielnie nauczyć się francuskiego 

 

Chcesz się uczyć francuskiej gramatyki krok po kroku od podstaw i 

opanować cały poziom A1 ? Możesz to zrobić samodzielnie, przyjemnie i skutecznie 

wraz z moim wideokursem online, który składa się z kilkudziesięciu lekcji wideo 

wraz z francuskim lektorem oraz dodatkowych plików do samodzielnej pracy (quizy 

interaktywne, ćwiczenia z odpowiedziami w .pdf, nagrania mp3, notatniki, fiszki w 

QUIZLET, e-book z zasadami francuskiej wymowy i inne dodatkowe materiały...). 

Kurs dostępny w sprzedaży w okresie: 

10-15 czerwca 2021 

11-25 października 2021 

 

Więcej szczegółów tutaj: 

https://francuskinotesik.pl/kursy/  

 

 

Miłej nauki! �  


