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DZIEŃ 2 

WYZWANIE „FRANCUSKI DRUGI KROK” 

DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH 

 

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

odpowiedziami do lekcji, która czeka na Ciebie na YouTube: https://youtu.be/OTPkDG6L5e0  

 

NOTATKA 

 

Jeśli coś / kogoś identyfikujesz czy przedstawiasz, to możesz użyć c’est to jest, np.: 

C’est mon fils. – To jest mój syn. 

C’est ma fille. – To jest moja córka. 

C’est un pamplemousse. – To jest grejfrut. 

 

C’est to jest jest podobne w użyciu do voilà / voici: 

Voici ma fille Anna. – Oto / To jest moja córka Anna. 

 

Po c’est używasz więc rzeczownika poprzedzonego determinantem, czyli małym słówkiem typu 

rodzajnik (un, une, la, le...) czy zaimek przymiotny dzierżawczy (mon, ma...). Możesz również 

zastosować przymiotnik, np.: 

C’est vrai. – To jest prawda (dosł. to jest prawdziwe). C’est fou. – To jest szalone. 

C’est beau. – To jest piękne / jest pięknie.   C’est beau ici. – Tutaj jest pięknie. 

 

C’est + przymiotnik w rodzaju męskim 

Nigdy nie używaj rodzaju żeńskiego, np.:         c’est belle 

 

Jeżeli dane słowo może być przymiotnikiem lub rzeczownikiem, to masz takie możliwości: 

C’est un végétarien. – To jest wegetarianin. 

C’est végétarien. – To jest wegetariańskie.  

Il est végétarien. – On jest wegetarianinem. 

Niepoprawne jest użycie rodzajnika po il est:          il est un végétarien 

PRZYMIOTNIK:  végétarien – wegetariański 

RZECZOWNIK:  végétarien – wegetarianin  
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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/       


