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Wstęp: 

„Sekrety mowy potocznej” to e-book będący 
praktycznym dodatkiem do drugiej części Wielkiego 
kursu gramatyczno-leksykalnego. Publikacja ta 
pomoże Ci zrozumieć niektóre elementy mowy 
potocznej. 
 
Znajdziesz w niej 4 rozdziały pełnych wskazówek i 
praktycznych zdań, dzięki którym zrozumiesz, o czym 
mówią Francuzi. 
 

Pliki wchodzące w skład publikacji: 
 

• e-book w wersji na ekran – zawiera czcionkę 18, 
żeby łatwo było czytać na telefonie. 

• e-book w wersji do druku – zawiera czcionkę 
11, aby można było zaoszczędzić tusz i papier. 

• pliki mp3. 
 
 

Nagrania audio: 
 
Każdy rozdział zawiera dwa typy plików mp3: 
 

• każdy plik zawierający w nazwie SŁÓWKA zawiera 
tylko francuskie przykłady z danego rozdziału. 

• każdy plik z tytułem jest w formie podcastu, a więc 
zawiera całą treść z rozdziału.  
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E-book został napisany tak, byś 
mógł go sobie na lekko czytać. 
Nie jest to typowy podręcznik do 
nauki francuskiego. Znajdziesz 
w nim ciekawostki związane z 
mową potoczną oraz słówka, 
gotowe proste zwroty i zdania, 
które pomogą Ci zrozumieć 
Francuzów. Korzystaj z nagrań 
audio, by osłuchiwać się z 
językiem francuskim, ponieważ 

jego wymowa i pisownia różnią się, a Twoim celem jest 
przede wszystkim komunikować się w tym języku. 
Słuchając plików mp3 powtarzają wszystko na głos za 
lektorem i nie ograniczaj się tylko do jednego 
odsłuchania danego rozdziału. Im więcej razy 
powtórzysz materiał, tym więcej gotowych wyrażeń 
zakotwiczy Ci się w głowie, przez co łatwiej Ci będzie 
mówić! 

 

E-book prezentuje inne podejście do nauki, niż to 
zawarte w lekcjach wideo. Nie jest jednak 
wystarczający, by nauczyć się francuskiego! To jedynie 
uzupełnienie. Nie ma tutaj tłumaczenia, dlaczego tak 
właśnie skonstruowane są zdania, bo to nie jest 
książka do gramatyki.  
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1. Co to jest styl potoczny? 
 

Często zapewne słyszysz określenia takie, jak styl 
potoczny, mowa potoczna, język potoczny. Jest to 
sposób mówienia charakteryzujący mowę codzienną. 
Język potoczny, to la langue familière. Słówko 
familière, to żeńska forma przymiotnika familier, 
którego jednym ze znaczeń jest znany, znajomy: 

 

Cet endroit m’est familier. – To miejsce jest mi 
znane. 

Ce nom m’est familier. – To nazwisko jest mi znane. 

Cette chanson m’est familière. – Ta piosenka jest 
mi znana.  

 

Jaki ma to związek z mową potoczną? Ano taki, że 
luźny styl wypowiedzi stosujemy najczęściej wtedy, 
gdy rozmawiamy z osobami bliskimi czy znajomymi i 
kiedy czujemy się komfortowo. Mowa potoczna stoi w 
opozycji do stylu literackiego. Generalnie zasady 
gramatyki są przestrzegane, bo jednak język ma 
solidne fundamenty, natomiast dozwolone są pewne 
odstępstwa w celu ułatwienia komunikacji. Mimo, że 
nie znajdziemy ich w podręcznikach do gramatyki, to 
w mowie są one akceptowane i na porządku dziennym. 
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2. Wymowa w języku potocznym 
 

Jedną z pierwszych różnic między językiem, którego 
człowiek uczy się w szkole, na zajęciach czy na kursie, 
a tym, którego każdego dnia używają Francuzi jest 
wymowa. Nauczyciel często powoli i wyraźnie 
wymawia francuskie zdania, dodatkowo z polskim 
akcentem, a to łatwiej jest zrozumieć rodakowi. Nawet 
podcasty nagrane przez samych Francuzów, ale 
służące do nauki dla obcokrajowców, są nagrane 
bardzo starannie. Można bardzo wiele rozumieć, a 
potem człowiek zanurzy się we francuskim środowisku 
i nagle będzie miał wrażenie, że nic nie rozumie. To 
zupełnie normalne! Na początku uczysz się podstaw 
języka i musisz opanować poprawne artykułowanie 
dźwięków. Nie ma tu miejsca na pośpiech. Zarówno 
mózg, jak i aparat mowy musi się przyzwyczaić do 
nowego języka. Pierwsze spotkanie z Francuzami lub 
rozpoczęcie obcowania z autentycznymi materiałami 
może być jednak szokiem. Każdy przez to przechodził! 
Tutaj znowu trzeba się przyzwyczaić do czegoś 
nowego. W rozdziale tym zdradzę Ci kilka tajemnic 
potocznej wymowy, ale sam musisz nauczyć się te 
subtelności wyłapywać w „naturalnych warunkach”. 
Dużo słuchaj! Gdzie? Szukaj filmików o interesującej 
Cię tematyce na YouTube, podcastów, seriali, a 
wszystkie te materiały niech są tworzone przez 
Frankofonów! Słuchaj nejtiwów, bo to jest złoto! 
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2.1 Utrata dźwięczności zaimka JE 
 

W języku francuskim zaimek osobowy nieakcentowany 
zawsze występuje z czasownikiem (nawet jeśli dzieli je 
jakiś zaimek), a że człowiek często mówi o sobie, to 
warto wiedzieć, co dzieje się w mowie z zaimkiem je. 
Jego staranna wymowa jest dźwięczna - \ʒə\, gdzie [ʒ] 
czytamy, tak prawie jak literę ż w języku polskim. W 
języku potocznym jednak zaimek osobowy przykleja 
się do czasownika (lub innego zaimka), a pierwszy 
dźwięk często (choć nie zawsze) traci dźwięczność. 
Może brzmieć jak „ż”, a także jako „sz”. Porównaj: 

 

Je comprends.  → J’comprends.   Rozumiem. 

Je le connais !  →  J’le connais !  Znam go! 

Je t’avais dit !  →  J’t’avais dit.  A nie mówiłem! 

Je vais y aller. →  J’vais y aller.  Pójdę tam. 

 

 

Poprawny jest tylko zapis po lewej stronie, zaś ten po 
prawej bardziej oddaje uproszczenie w wymowie.  

 

Swój słuch wyrobisz słuchając dużo po francusku! 

 



Jeśli dołączysz do platformy kursowej,
to zyskasz dostęp nie tylko do e-booka,
ale setek innych materiałów (lekcje wideo,
quizy, ćwiczenia, fiszki, pliki mp3 itd.)
Twoja nauka stanie się rozrywką, a
Twój francuski ruszy z miejsca!

To jest tylko fragment e-booka
SEKRETY MOWY POTOCZNEJ
będącego integralną częścią
drugiej części Wielkiego kursu
gramatyczno-leksykalnego.

Sprawdź na:
francuskinotesik.pl/kursy/

Chcesz więcej?


