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NOTATKA 

czasownik AVOIR 

Materiały dla subskrybentów newslettera 

 

Lekcję wideo, do której opracowano te materiały znajdziesz na naszym 
YouTube Francuski Notesik. Kliknij poniższy link albo zeskanuj kod QR, 
by tę lekcję obejrzeć: https://youtu.be/wnhepl4QcV0  

 

Odmiana czasownika mieć avoir: 

j’ai – ja mam  nous avons* – my mamy 
tu as – ty masz  vous avez – wy macie 
il a – on ma   ils ont – oni mają 
elle a – ona ma  elles ont – one mają 

 

* W mowie potocznej Francuzi stosują głównie on a (my mamy). Tak samo w 
przypadku pozostałych czasowników np. on est zamiast nous sommes (my 

jesteśmy).  

Czasownik avoir spotkasz w wielu wyrażeniach życia codziennego. Poniżej 
znajdziesz te, które pojawiły się w filmiku, jak i kilka dodatkowych (one również 
będą w ćwiczeniach). Odsłuchaj ich wymowę korzystając z pliku mp3 dołączonego 
do tych materiałów. 

 

avoir le trac – mieć tremę 

avoir faim – być głodnym (dosł. mieć głód) 

avoir soif – być spragnionym, chcieć się pić (dosł. mieć pragnienie) 

avoir froid – być zimno (dosł. mieć zimno) 

avoir chaud – być gorąco (dosł. mieć gorąc) 

avoir peur – bać się (dosł. mieć strach) 

avoir raison – mieć rację 

 

avoir sommeil – chcieć się spać (dosł. mieć senność) 

avoir mal – boleć (dosł. mieć ból) 

avoir tort – nie mieć racji, być w błędzie (dosł. mieć niesłuszność) 

avoir hâte – nie móc się doczekać (dosł. mieć pośpiech) 
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ĆWICZENIA 

 

Zadanie 1. Odmień czasownik avoir: 

_______________ – oni mają    _______________ – ty masz 

_______________ – ja mam   _______________ – on ma 

_______________ – my mamy   _______________ – one mają 

_______________ – ona ma   _______________ – wy macie 

 

Zadanie 2. Podaj francuskie odpowiedniki: 

_______________ – być zimno   _______________ – boleć 

_______________ – mieć rację   _______________ – mieć tremę 

_______________ – bać się   _______________ – być głodnym 

_______________ – chcieć się spać  _______________ – być gorąco 

_______________ – chcieć się pić  _______________ – nie mieć racji 

 

Zadanie 3. Połącz: 

Vous avez soif ●                ● Jej chce się spać 
Elle a sommeil ●                ● Oni się boją 

On a froid ●                ● Jestem głodny(a) 
Ils ont peur ●                ● Masz rację 

J’ai faim ●                ● Chce Wam się pić 
Tu as raison ●                ● Jest nam zimno 

 

Zadanie 4. Użyj wyrażenia, które pasuje do zdania po lewej stronie. 

Muszę napić się wody.    J’ai soif (Chce mi się pić) 

Jest zima, a Wam nie działa ogrzewanie. Vous ____________________ 

Ona ziewa i przeciera oczy.   Elle ____________________ 

Chcielibyśmy, by to było już dzisiaj.  On ____________________ 

One oglądają straszny horror.   Elles ____________________ 

Mam za grube ubrania i się pocę.  J’ai ____________________ 

Nie jadłeś nic od ośmiu godzin.   Tu ____________________  

Uderzył się w głowę.    Il ____________________  

Stresuję się przed wyjściem na scenę.  J’ai ____________________ 



    Francuski Notesik 

 

3 

Darmowe materiały dla subskrybentów newslettera: francuskinotesik.pl/newsletter/ 

Zadanie 4. Uzupełnij odpowiednio odmienioną formą czasownika avoir oraz 
połącz z pasującym tłumaczeniem: 

Elle __________ soif. ●                ● Oni mają rację. 
Nous __________ tort. ●                ● Chce nam się spać. 

Je __________ froid. ●                ● Nie mamy racji. 
Ils __________ raison. ●                ● Nie możecie się doczekać. 
Tu __________ le trac. ●                ● On jest głodny. 
Vous __________ hâte. ●                ● Boli ją. 

Il __________ faim. ●                ● Jej chce się pić. 
On __________ sommeil. ●                ● Jest Wam gorąco. 

Elles __________ mal. ●                ● Jest mi zimno. 
Vous __________ chaud. ●                ● Masz tremę. 

 

 

ODPOWIEDZI 

 

Zadanie 1. Odmień czasownik avoir: 

ils ont – oni mają     tu as – ty masz 
j’ai – ja mam    il a – on ma 

nous avons / on a – my mamy  elles ont – one mają 
elle a – ona ma    vous avez – wy macie 

 

Zadanie 2. Podaj francuskie odpowiedniki: 

avoir froid – być zimno   avoir mal – boleć 

avoir raison – mieć rację   avoir le trac – mieć tremę 
avoir peur – bać się   avoir faim – być głodnym 
avoir sommeil – chcieć się spać  avoir chaud – być gorąco 

avoir soif – chcieć się pić   avoir tort – nie mieć racji 
 

Zadanie 3. Połącz: 

Vous avez soif ●● Chce Wam się pić  
Elle a sommeil ●● Jej chce się spać 

On a froid ●● Jest nam zimno 
Ils ont peur ●● Oni się boją 

J’ai faim ●● Jestem głodny(a) 
Tu as raison ●● Masz rację 

 

Zadanie 4. Użyj wyrażenia pasującego do zdania po lewej stronie. 

Muszę napić się wody.    J’ai soif (Chce mi się pić) 
Jest zima, a Wam nie działa ogrzewanie. Vous avez froid (Jest Wam zimno) 
Ona ziewa i przeciera oczy.   Elle a sommeil (Chce jej się spać) 
Chcielibyśmy, by to było już dzisiaj.  On a hâte (Nie możemy się doczekać) 
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One oglądają straszny horror.   Elles ont peur (One się boją) 

Mam za grube ubrania i się pocę.  J’ai chaud (Jest mi gorąco) 
Nie jadłeś nic od ośmiu godzin.   Tu as faim (Jesteś głodny)  
Uderzył się w głowę.    Il a mal (Boli go)  
Stresuję się przed wyjściem na scenę.  J’ai le trac (Mam tremę) 
 

Zadanie 4. Uzupełnij odpowiednio odmienioną formą czasownika avoir oraz 
połącz z pasującym tłumaczeniem: 

Elle a soif. ●● Jej chce się pić. 
Nous avons tort. ●● Nie mamy racji. 

J‘ai froid. ●● Jest mi zimno. 
Ils ont raison. ●● Oni mają rację. 
Tu as le trac. ●● Masz tremę. 

Vous avez hâte. ●● Nie możecie się doczekać. 
Il a faim. ●● On jest głodny. 

On a sommeil. ●● Chce nam się spać. 
Elles a mal. ●● Boli ją.   

Vous avez chaud. ●● Jest Wam gorąco. 
 

Miejsce na notatki: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Stworzyliśmy dla Ciebie wideokurs online, dzięki któremu możesz w zaciszu 

domowym i we własnym tempie samodzielnie nauczyć się podstaw języka 

francuskiego! Teraz masz szansę spełnić swoje marzenie! Nie zwlekaj! Sprawdź, co 

przygotowaliśmy! 

 

francuskinotesik.pl/kursy/ 


