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NOTATKA 

czasownik ÊTRE 

Materiały dla subskrybentów newslettera 

 

Lekcję wideo, do której opracowano te materiały znajdziesz na naszym YouTube 
Francuski Notesik. Kliknij poniższy link, by tę lekcję obejrzeć: 
https://youtu.be/hm_m2VirOjE  

 

Odmiana czasownika mieć être: 

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

 

Przymiotniki: 

Wiele przymiotników w rodzaju żeńskim ma na końcu dodatkową niemą literkę e: 

rodzaj męski rodzaj żeński 
fatigué (zmęczony) fatiguée (zmęczona) 

intelligent (inteligentny) intelligente (inteligentna) 
content (zadowolony) contente (zadowolona) 

 

Jeżeli od przymiotnika w rodzaju męskim zakończonego na -é utworzymy 
przymiotnik w rodzaju żeńskim dodając niemą literkę -e, to nie zmieni się wymowa 
tego słowa, dlatego fatigué (zmęczony) i fatiguée (zmęczona) czytamy tak samo! 

 

Jeżeli od przymiotnika w rodzaju męskim zakończonego niemą spółgłoską (np. -t) 
utworzymy przymiotnik w rodzaju żeńskim dodając niemą literkę -e, to wymowa 
ulegnie zmianie. Końcowa spółgłoska, która w rodzaju męskim jest niema, w 
rodzaju żeńskim jest wymawiana! W słówku intelligent (inteligentny) nie czytamy 
ostatniego t, ale już w wyrazie intelligente (inteligentna) czytamy!  

 

W liczbie mnogiej często dodajemy nieme -s na końcu, np. ils sont fatigués (oni 

są zmęczeni), vous êtes fantastiques (jesteście fantastyczni), elles sont malades 
(one są chore). Uwaga! Przymiotnik super jest nieodmienny, dlatego trzeba 
napisać        vous êtes super (jesteście super), a nie        vous êtes supers. 
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UWAGA NA PRZYMIOTNIK NIEREGULARNY: 

beau – piękny, przystojny  belle – piękna 

beaux – piękni, przystojni  belles – piękne 
 
Beau i beaux mają taką samą wymowę, podobnie jak belle i belles. 
 

ĆWICZENIA 

 

Zadanie 1. Odmień czasownik être: 

_______________ – ona jest  _______________ – wy jesteście 

_______________ – oni są  _______________ – ja jestem 

_______________ – ty jesteś  _______________ – one są 

_______________ – my jesteśmy _______________ – on jest 

 

Zadanie 2. Odmień przymiotniki zgodnie z liczbą i rodzajem: 

_______________ – inteligentny  _______________ – inteligentni 

_______________ – inteligentne  _______________ – inteligentna 

 

_______________ – chory   _______________ – chora 

_______________ – chorzy   _______________ – chore 

 

_______________ – zadowolone  _______________ – zadowolony 

_______________ – zadowoleni  _______________ – zadowolona 

 

Zadanie 3. Napisz po francusku: 

______________________________ – Jestem zmęczony. 

______________________________ – One są zadowolone. 

______________________________ – Jesteś piękna.  

______________________________ – On jest chory? 

______________________________ – Jesteście tutaj ? 

______________________________ – Gdzie ona jest? 

______________________________ – Jesteś inteligentny. 
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______________________________ – Nathalie jest bardzo piękna. 

______________________________ – Oni są fantastyczni. 

______________________________ – Marc jest bardzo inteligentny. 

______________________________ – Ja też.  

______________________________ – Jestem zadowolona. 

______________________________ – Oni są chorzy? 

______________________________ – On jest bardzo przystojny. 

______________________________ – Jestem zadowolona. 

______________________________ – Jest Pan miły. 

______________________________ – Dziękuję. Jest Pani bardzo miła. 

 

Zadanie 4. Połącz: 

Ils sont malades ●                ● Jestem zadowolony 
Je suis contente ●                ● On jest chory 
Elle est fatiguée ●                ● Jestem zadowolona 

Elles sont fatiguées ●                ● Oni są chorzy 
Je suis content ●                ● One są zmęczone 

Il est malade ●                ● Ona jest zmęczona 
 

Zadanie 5. Zamień na rodzaj żeński: 

Il est fatigué.    Elle est fatiguée.  

Tu es beau.     Tu ____________________ 

Vous êtes contents.   Vous ____________________ 

Ils sont intelligents.   Elles ____________________ 

Nous sommes malades.   Nous ____________________ 

 

Zadanie 6. Uzupełnij odpowiednio odmienioną formą czasownika être oraz połącz 
z pasującym tłumaczeniem: 

Je __________ fatigué ●                ● Jest Pan miły 
Ils __________ intelligents ●                ● Ona jest chora 

Vous __________ gentil ●                ● Jestem zmęczona 
Elles __________ malades ●                ● On jest inteligentny 

Tu __________ beau ●                ● Jesteś piękna 
Elle __________ malade ●                ● One są chore 
Je __________ fatiguée ●                ● Oni są inteligentni 

Tu __________ belle ●                ● Jest Pani miła 
Il __________ intelligent ●                ● Jesteś przystojny 

Vous __________ gentille ●                ● Jestem zmęczony 
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ODPOWIEDZI 

 

Zadanie 1. Zadanie 1. Odmień czasownik être: 

elle est – ona jest     vous êtes – wy jesteście 
ils sont – oni są     je suis – ja jestem 

tu es – ty jesteś     elles sont – one są 
nous sommes / on est – my jesteśmy  il est – on jest 

 

Zadanie 2. Odmień przymiotniki zgodnie z liczbą i rodzajem: 

intelligent – inteligentny   intelligents – inteligentni 

intelligentes – inteligentne  intelligente – inteligentna 
malade – chory    malade – chora 

malades – chorzy    malades – chore 
contentes – zadowolone   content – zadowolony 

contents – zadowoleni   contente – zadowolona 
 

Zadanie 3. Napisz po francusku: 

Je suis fatigué. – Jestem zmęczony. 

Elle sont contentes. – One są zadowolone. 
Tu est belle. – Jesteś piękna.  

Il est malade ? – On jest chory? 

Vous êtes là ? – Jesteście tutaj ? 

Elle est où ? – Gdzie ona jest? 

Tu es intelligent. – Jesteś inteligentny. 

Nathalie est très belle. – Nathalie jest bardzo piękna. 

Ils sont fantastiques. – Oni są fantastyczni. 

Marc est très intelligent. – Marc jest bardzo inteligentny. 

Moi aussi. – Ja też.  

Je suis contente. – Jestem zadowolona. 

Ils sont malades ? – Oni są chorzy? 

Il est très beau. – On jest bardzo przystojny. 

Je suis contente. – Jestem zadowolona. 

Vous êtes gentil. – Jest Pan miły. 

Merci. Vous êtes très gentille. – Dziękuję. Jest Pani bardzo miła. 
 

Zadanie 4. Połącz: 

Ils sont malades ●  ● Oni są chorzy 
Je suis contente ●  ● Jestem zadowolona 
Elle est fatiguée ●  ● Ona jest zmęczona 

Elles sont fatiguées ●  ● One są zmęczone 
Je suis content ●  ● Jestem zadowolony 

Il est malade ●  ● On jest chory 
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Zadanie 5. Zamień na rodzaj żeński: 

Il est fatigué.    Elle est fatiguée.  
Tu es beau.     Tu es belle. 
Vous êtes contents.   Vous êtes contentes. 
Ils sont intelligents.   Elles sont intelligentes. 
Nous sommes malades.   Nous sommes malades. 
 
Zadanie 6. Uzupełnij odpowiednio odmienioną formą czasownika être oraz połącz 
z pasującym tłumaczeniem: 

Je suis fatigué ●  ● Jestem zmęczony 
Ils sont intelligents ●  ● Oni są inteligentni 

Vous êtes gentil ●  ● Jest Pan miły 
Elles sont malades ●  ● One są chore 

Tu es beau ●  ● Jesteś przystojny 
Elle est malade ●  ● Ona jest chora 
Je suis fatiguée ●  ● Jestem zmęczona 

Tu es belle ●  ● Jesteś piękna 
Il est intelligent ●  ● On jest inteligentny 

Vous êtes gentille ●  ● Jest Pani miła 
 
Miejsce na notatki: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Stworzyliśmy dla Ciebie wyjątkowy 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/ 


