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DZIEŃ 2 

WYZWANIE „FRANCUSKI DRUGI KROK” 

DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH 

 

Witaj w drugim dniu wyzwania „Francuski drugi krok”. Poniżej znajdziesz notatkę i ćwiczenia z 

odpowiedziami do lekcji, która czeka na Ciebie na YouTube: https://youtu.be/QOjZ6lNJHds   

 

NOTATKA 

 

• Aby powiedzieć, jaki ktoś wykonuje zawód, skorzystaj z prostej konstrukcji: 

osoba + odmieniony czasownik être być + nazwa zawodu 

 

• Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, a więc il on / elle ona otrzymujesz: 

il est + nazwa zawodu   elle est + nazwa zawodu 

 

Przykłady: 

Il est coiffeur. – On jest fryzjerem.  Elle est coiffeuse. – Ona jest fryzjerką. 

Il est vendeur. – On jest sprzedawcą.  Elle est vendeuse. – Ona jest sprzedawczynią. 

Il est boulanger. – On jest piekarzem.  Elle est boulangère. – Ona jest piekarką.  

 

• Możesz też użyć konstrukcji: 

c’est + rodzajnik un / une + nazwa zawodu 

 

Przykłady: 

C’est un coiffeur. – To jest fryzjer.  C’est une coiffeuse. – To jest fryzjerka. 

C’est un vendeur. – To jest sprzedawca.  C’est une vendeuse. – To jest sprzedawczyni. 

C’est un boulanger. – To jest piekarz.  C’est une boulangère. – To jest piekarka. 

 

Uwaga na niepoprawne formy! 

 Il est un boulanger / il est mon voisin / elle est une coiffeuse / elle est ma coiffeuse... 
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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/       


