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Wymowa francuska tylko z pozoru jest trudna! 
 

Wymowa francuska z początku wydaje się trudna, ale da się jej nauczyć! Prawda jest 
taka, że do odniesienia sukcesu na tym polu walki, wystarczy połączyć ze sobą dwa 
elementy: 

 Oczywiste prawda? Jest to klucz do sukcesu, o którym 
czasem zdarza nam się zapomnieć i niepotrzebnie 
próbujemy wyważyć drzwi, które przecież spokojnie 
moglibyśmy otworzyć! Nauka wymowy, podobnie jak i 

każdej innej dziedziny, wymaga poznania rządzących 
nią reguł oraz... praktykowania!  

 
 

Pomagam ją okiełznać w wideokursie online wymowy, który pojawia się cyklicznie w 
sklepie na francuskinotesik.pl. Najbliższa (druga już) edycja rusza w grudniu 2019, a 
możliwość jej zakupu będzie w okresie od 25 listopada do 1 grudnia. Jest to świetna 
okazja, by przerwę świąteczną wykorzystać na porządne podszlifowanie swojej 
wymowy, albo po prostu... sprawić komuś uczącemu się języka francuskiego bardzo 
miły prezent pod choinkę. Szczegóły wkrótce! 

 

 

Wymowa słówka PLUS: 

 

Reprezentacja graficzna: 

plus – nie czytamy końcowego s /ply/ 

plus – czytamy końcowe s jak [s] /plys/ 

plus_ – czytamy końcowe s jako [z], bo mamy łączenie międzywyrazowe (liaison) 
/plyz/ 

[y] – reprezentacja graficzna dźwięku odpowiadającemu literze u w języku francuskim. 
Zapis w międzynarodowym alfabecie fonetycznym. 

 

Występowanie słówka PLUS: 

 

1. Jako przysłówek negacji ne...plus, czyli już nie. 

2. Jako przysłówek porównania plus, czyli więcej, bardziej... 

3. Jako rzeczownik, np. symbol dodawania plus. 

4. W różnych wyrażeniach, np. en plus. 
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Wymowa słówka PLUS: 

 

1. W przeczeniach wymawiamy je jako \ply\, chyba że stosujemy łączenie 
międzywyrazowe (la liaison), to wtedy jako \plyz\, np.: 

 

Je n'ai plus d'argent. – Nie mam już pieniędzy. 

Tu ne m'aimes plus. – Już mnie nie kochasz. 

 

Uwaga: W języku potocznym często pomijamy pierwszy element przeczenia ne...plus, 
przez co powyższe zdania przeczytamy: 

J'ai plus d'argent. – Nie mam już pieniędzy. 

Tu m'aimes plus. – Już mnie nie kochasz. 

 

Il ne va plus à l'école. – On już nie chodzi do szkoły. 

Il ne va plus à l'école. – On już nie chodzi do szkoły. 

 

 

2. Plus występuje jako przysłówek porównania i wymawiamy go na dwa sposoby w 
zależności od tego, czy porównanie dotyczy czasownika, rzeczownika, przymiotnika 
czy przysłówka.  

 

a. Porównanie czasownika lub rzeczownika – zawsze czytamy \plys\. 

 

a1. Porównanie czasownika: 

 

Je travaille plus que toi. – Pracuję więcej, niż Ty. 

Il mange plus que moi. – On je więcej, niz ja. 

 

a3. Porównanie rzeczownika: 

 

Tu as plus de travail que moi. – Masz więcej pracy, niz ja. 

J'ai plus de chocolat que lui. – Mam więcej czekolady, niż on. 
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b. Porównanie przymiotnika lub przysłówka – czytamy \ply\ lub \plyz\ jeśli stosujemy 
łączenie międzywyrazowe (gdy słowo stojące za plus zaczyna się od samogłoski lub 
h niemego): 

 

b1. Porównanie przymiotnika: 

 

Je suis plus rapide qu'elle. – Jestem szybszy, niż ona. 

Il est plus_intelligent que moi. – On jest bardziej inteligentny, niz ja. 

 

b2. Porównanie przysłówka: 

 

Tu le fais plus souvent que moi. – Robisz to częściej, niz ja. 

Elle travaille plus_efficacement que moi. – Ona pracuje bardziej efektywnie, niż ja. 

  

 

3. Słówko plus jako rzeczownik oznaczający coś pozytywnego, jakiś walor, wartość czy 
znak dodawania. Czytamy je jako \plys\: 

 

Deux plus six égale huit. – Dwa plus sześć równa się osiem. 

Connaitre une langue étrangère est un grand plus dans la vie. – Znać język obcy, to 

duży plus w życiu. 

 

4. Słówko plus występuje w różnych krótkich wyrażeniach, np. en plus (co więcej, 
ponadto, poza tym...), de plus en plus (coraz więcej, coraz bardziej...) itp., np.: 

 

En plus, il travaille au noir... – Co więcej, on pracuje na czarno... 

Il travaille de plus_en plus. – On pracuje coraz więcej. 
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SKRYPT do nagrania mp3 

 

Je n'ai plus d'argent.   

Tu ne m'aimes plus.   

J'ai plus d'argent.   

Tu m'aimes plus.   

Il ne va plus à l'école.   

Il ne va plus à l'école.   

Je travaille plus que toi.   

Il mange plus que moi.   

Tu as plus de travail que moi.   

J'ai plus de chocolat que lui.   

Je suis plus rapide qu'elle.  

Il est plus_intelligent que moi.   

Tu le fais plus souvent que moi.   

Elle travaille plus_efficacement que moi.   

Deux plus six égale huit.   

Connaitre une langue étrangère est un grand plus dans la vie.   

En plus, il travaille au noir...   

Il travaille de plus_en plus.   
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Jeśli podobają Ci się materiały oferowane 
przez Francuski Notesik, podziel się tym w 
mediach społecznościowych. Będzie mi 
niezmiernie miło za to, że doceniasz moją 
pracę. 

 

Maria Renaud 


