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DZIEŃ 1 

WYZWANIE „FRANCUSKI DRUGI KROK” 

DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH 

 

Witaj w pierwszym dniu wyzwania „Francuski drugi krok”. To trzydniowe wyzwanie powstało po to, 

aby rozgrzać Twój francuski. Być może niedawno wystartowałeś z nauką albo chcesz do niej wrócić po 

dłuższej przerwie? Mam nadzieję, że ten czas spędzony z nami obudzi w Tobie na nowo chęć do 

obcowania z francuskim. Toma być przede wszystkim mile spędzony czas! Być może będzie to dla 

Ciebie tylko powtórka, bo już ten materiał przerabiałeś? Nie szkodzi. Powtórek nigdy za wiele! Wideo 

do tych materiałów znajdziesz na kanale Francuski Notesik:  https://youtu.be/ONzlz-YyuIU   

 

NOTATKA 

 

Przedstawienie lub identyfikacja kogoś / czegoś: 

C’est + imię 

C’est Thomas. – To jest Thomas.  C’est Marysia. – To jest Marysia. 

 

C’est + rodzajnik un / une + rzeczownik 

C’est un homme. – To jest mężczyzna.  C’est un Français. – To jest Francuz. 

C’est une femme. – To jest kobieta.  C’est une Française. – To jest Francuzka. 

 

C’est + zaimek przymiotny dzierżawczy mon / ma + rzeczownik 

C’est mon mari. – To jest mój mąż.   C’est mon cousin. –  To jest mój kuzyn. 

C’est ma femme. – To jest moja żona.  C’est ma cousine. – To jest moja kuzynka. 

 

Opis kogoś / czegoś: 

Il est / elle est + przymiotnik: 

Il est sympa. – On jest sympatyczny.  Il est fatigant. – On jest męczący. 

Elle est sympa. – Ona jest sympatyczna. Elle est fatigante. – Ona jest męczaca. 

Il est beau. – On jest przystojny.  Il est gentil. – On jest miły. 

Elle est belle. – Ona jest piękna.  Elle est gentille. – Ona jest miła. 
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Zapamiętaj też: 

 

C’est + un/une + rzeczownik:   Il / elle est + przymiotnik: 

C’est un Français. – To jest Francuz.  Il est français. – On jest Francuzem. 

C’est une Française. – To jest Francuzka. Elle est française. – Ona jest Francuzką. 

 

 

ĆWICZENIA 
 

Poniżej znajdziesz słowniczek ze słówkami, które przydadzą Ci się do rozwiązania ćwiczeń. Jeśli nie 

wiesz, jak je wymówić, to wymowę sprawdź w słowniku www.larousse.fr . Przy każdym haśle 

znajdziesz głośniczek.  

 

Rzeczowniki rodzaju męskiego:   Rzeczowniki rodzaju żeńskiego: 

frère – brat     sœur – siostra  

livre – książka      bouteille – butelka 

chien – pies     voiture – samochód  

vélo – rower   

voisin – sąsiad      voisine – sąsiadka  

vendeur – sprzedawca    vendeuse – sprzedawczyni  

copain d’école – kolega ze szkoły  copine d’école – koleżanka ze szkoły 

 

Przymiotniki: 

roux – rudy  rousse – ruda   rose – różowy(a) sale – brudny(a) 

malade – chory(a) vide – pusty(a)  drôle – zabawny(a), śmieszny(a)  

beau – przystojny  belle – piękna   grand – wysoki  grande – wysoka 

mince – szczupły(a) végétarien – wegetariański / wegetarianin  

végétarienne – wegetariańska / wegetarianka  

 

Zadanie 1.  

Uzupełnij zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi mon /ma: 

C’est _____ frère.   C’est _____ bouteille.  C’est _____ livre. 

C’est _____ voiture.  C’est _____ chien.  C’est _____ sœur. 

 

Zadanie 2.  

Uzupełnij luki wpisując mon /ma oraz il est / elle est: 

C’est _____ chat. _____ roux.    C’est _____ vélo. _____ sale. 
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C’est _____ voiture. _____ rose.  C’est _____ frère. _____ malade. 

C’est _____ bouteille. _____ vide.  C’est _____ sœur. _____ drôle. 

 

Zadanie 3. 

Uzupełnij wpisując c’est, il est lub elle est: 

Tu connais Pierre ? _____ mon voisin. _____ français. _____ grand et mince. 

Tu connais Giulia ? _____ italienne. _____ ma voisine.  

Tu connais monsieur Laporte ? _____ végétarien. _____ mon professeur de français. 

Tu connais Véronique ? _____ une vendeuse à Carrefour. _____ est belle.  

Tu connais Anna ? _____ française. _____ ma copine d’école. _____ végétarienne. 

 

ODPOWIEDZI 
 

Zadanie 1. 

C’est mon frère.   C’est ma bouteille.  C’est mon livre. 

C’est ma voiture.  C’est mon chien.  C’est ma sœur. 

 

Zadanie 2. 

C’est mon chat. Il est roux.    C’est mon vélo. Il est sale. 

C’est ma voiture. Elle est rose.   C’est mon frère. Il est malade. 

C’est ma bouteille. Elle est vide.  C’est ma sœur. Elle est drôle. 

 

Zadanie 3. 

Tu connais Pierre ? C’est mon voisin. Il est français. Il est grand et mince. 

Tu connais Giulia ? Elle est italienne. C’est ma voisine.  

Tu connais monsieur Laporte ? Il est végétarien. C’est mon professeur de français. 

Tu connais Véronique ? C’est une vendeuse à Carrefour. Elle est belle.  

Tu connais Anna ? Elle est française. C’est ma copine d’école. Elle est végétarienne. 
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Szukasz ciekawego kursu, z którym odbędziesz fascynującą podróż w świat języka 

francuskiego? Jedynego takiego kursu na polskim rynku, który nie tylko krok po 

kroku wyjaśni Ci zasady wymowy i gramatyki oraz nauczy przydatnego życiowego 

słownictwa, ale także także przemyci ciekawostki kulturowe i pokaże francuską 

Korsykę? Nie musisz już więcej szukać! Wraz z Thomasem stworzyliśmy taki kurs 

dla Ciebie!  

 

WIELKI KURS 
poziomy A1, A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wyjątkowy wideokurs online do samodzielnej nauki języka francuskiego od zera. Umieszczony jest 

on na specjalnej platformie internetowej, do której dostaniesz login i hasło i będziesz mógł korzystać z 

dziesiątek filmów i materiałów dodatkowych aż przez 12 miesięcy! Wystarczy mieć dostęp do internetu 

i możesz się uczyć z każdego miejsca na ziemi o dowolnej porze dnia i nocy! 

Szczegóły na francuskinotesik.pl /kursy/       


