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Wyrażenia z être 

10 popularnych francuskich wyrażeń z czasownikiem FAIRE 

LINK DO LEKCJI: https://youtu.be/x3LEwndt25Y 

 

FAIRE ATTENTION - uważać 
 
Fais attention au soleil. – Uważaj na słońce.  
 
FAIRE GAFFE – uważać (potocznie) 
 
Fais gaffe à ce que tu dis. – Uważaj na to, co mówisz. 
 
FAIRE LA TÊTE – fochać się 
 
Pourquoi tu fais la tête ? – Czemu się fochasz? 
 
NE PAS S’EN FAIRE – nie martwić Cię 
 
Ne t’en fais pas. On va trouver une solution. – Nie martw się. Znajdziemy 
rozwiązanie. 
 
FAIRE LA QUEUE – stać w kolejce 
 
J’ai fait la queue pendant une heure. – Stałem w kolejce przez godzinę. 
 
FAIRE PEUR (À QUELQU’UN) – wystraszyć (kogoś) 
 
Ne crie pas ! Tu vas lui faire peur. – Nie krzycz. Wystraszysz go/ją. 
 
FAIRE LA SOURDE OREILLE – udawać głuchego (dosł. robić głuche ucho) 
 
Arrête de faire la sourde oreille. – Przestań udawać głuchego / głuchą. 
 
FAIRE DES ÉCONOMIES – robić oszczędności, oszczędzać pieniądze 
 
Il faut qu’on fasse des économies. – Musimy zrobić oszczędności.  
 
Lekcja o subjonctif: https://youtu.be/9L3ngtY_O88  
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FAIRE UN TOUR – przejść się, przejechać, pójść na spacer 
 
On va faire un tour au parc ? – Idziemy się przejść po parku? 
 
FAIRE UNE PARTIE – zagrać, rozegrać partię 
 
Tu veux faire une partie d’échecs ? – Chcesz rozagrać partię szachów ? 
 
 

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...). 

Kolejna możliwość dołączenia do kursu 15-30 marca 2021! 

Więcej szczegółów tutaj: 

https://francuskinotesik.pl/kursy/  

 


