
                                                                                                    Francuski Notesik                               

1 

Darmowe materiały dla subskrybentów newslettera na francuskinotesik.pl 

 

Wyrażenia z être 

10 wyrażeń z czasownikiem être - francuski 

Kanał YOUTUBE: Francuski Notesik – Maria Renaud 

 

 

être malade – być chorym, chorą 

Je reste au lit. Je suis malade. – Zostaję w łóżku. Jestem chory. 

 

être enceinte – być w ciąży 

Je n’en reviens pas ! Je suis enceinte ! – Nie wierzę! Jestem w ciąży! 

 

être au régime – być na diecie 

Tu as perdu quelques kilos, non ? Tu es au régime ? – Zrzuciłeś kilka kilo, nie? 

Jesteś na diecie? 

 

être en vacances – być na wakacjach 

Tu es en vacances ? Où ça ? – Jesteś na wakacjach? Gdzie? 

 

être en panne – być zepsutym, nie działać 

L’ascenseur est en panne. On doit prendre l’escalier. – Winda nie działa. Musimy 

wejść po schodach. 

 

être au chômage – być na bezrobociu 

Adam est au chômage depuis deux mois. – Adam jest na bezrobociu od dwóch 

miesięcy. 
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être à la retraite – być na emeryturze 

Nous sommes à la retraite depuis l’année dernière. – Jesteśmy na emeryturze od 

zeszłego roku. 

 

être à l’heure – być na czas 

Vous êtes toujours à l’heure ! Impeccable ! – Jest Pan zawsze na czas! Doskonale! 

 

être en avance – być przed czasem 

Tu es en avance. Le spectacle n’a pas encore commencé. – Jesteś przed czasem. 

Spektakl się jeszcze nie zaczął. 

 

être en retard – być spóźnionym 

Ils sont en retard. Le train est déjà parti. – Oni są spóźnieni. Pociąg już odjechał. 

 

 

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/ 
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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/  

 

Zobacz kurs od środka: 

 

Cała jedna lekcja kursu: https://youtu.be/XOXip3Gm568  

 


