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INSTRUKCJA
Informacje

Co to jest Językowy wycisk?

Językowy wycisk to e-book przeznaczony dla osób początkujących, a więc na poziomie
A1-A2. Jest to narzędzie, które pomaga w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze
słuchu i czytania oraz wzbogaceniu słownictwa.
Wszystkie teksty w e-booku zawierają tylko czas teraźniejszy. Nie znajdziesz tutaj trybu
rozkazującego, przypuszczającego i łączącego, bo chodzi o to, byś powoli wdrażał się w
język.
W autentycznych nagraniach Francuzów na YouTube, filmach czy serialach jesteś od
początku wystawiony na szybki sposób mówienia oraz atakowany przeróżnymi
konstrukcjami gramatycznymi i zróżnicowanym słownictwem. Jako osobie początkującej
może Ci być ciężko się w tym odnaleźć, a brak zrozumienia tego, co mówią Francuzi
może być frustrujący.
Językowy wycisk ma na celu oszczędzić Ci szoku, a jednocześnie sprawić, byś mógł
powoli zacząć słuchać po francusku! Wszystkie pliki audio zostały nagrane przez
rodowitego Francuza, a więc osłuchujesz się nie tylko ze świetną wymową, ale również
z naturalnym akcentem!
W materiałach znajdziesz historie trzech osób. Opowiadają one o swoim życiu używając
sformułowań, jakie faktycznie mogłyby paść z ust Francuza. Masz więc szansę obcować
z żywym językiem, ale opartym na prostych konstrukcjach gramatycznych,
dostosowanych do poziomu początkującego.
W skład publikacji wchodzi e-book w formacie pdf oraz 27 plików mp3.
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Wskazówki

Jak pracować z materiałami?

Możesz słuchać, czytać i rozwiązywać zadania, ale ja podpowiem Ci, jaki sposób nauki
będzie moim zdaniem najefektywniejszy. Poniżej znajdziesz kolejne kroki, jakie dobrze
jest poczynić, ale pamiętaj, że nie musisz ich wszystkich wykonać jednego dnia. Pracę
przy jednej historii możesz sobie spokojnie rozłożyć na kilka dni.

1. Zacznij od słuchania jednej historii
Słuchanie to kompetencja językowa, której należy się nauczyć. Sprawdź najpierw, jak
sobie radzisz ze zrozumieniem materiałów. Wybierz jedną z trzech historii. Polecam Ci
zacząć od historii Julie, potem Nathalie, a na końcu Benjamina. Włącz sobie plik
JULIE.mp3 i wysłuchaj go aktywnie. Co to znaczy? Bądź skoncentrowany i staraj się
zrozumieć jak najwięcej! Masz problem ze wyłapaniem informacji? Nie panikuj.
Wysłuchaj jeszcze ze dwa razy, a najlepiej kilka. Im więcej razy słuchasz jedno
nagranie, tym więcej jesteś w stanie zrozumieć i z niego wyciągnąć. Takie
wielokrotne odsłuchiwania zaprocentują na przyszłość!

2. Wysłuchaj tej samej historii z tekstem
Po kilkukrotnym wysłuchaniu nagrania, zrób to jeszcze raz, ale z tekstem. Otwórz
rozdział JULIE – historia i śledź wzrokiem to, co mówi lektor. Taką aktywność możesz
wykonać znowu kilkukrotnie. To nie jest czas stracony! Stawiasz właśnie fundamenty
kompetencji, jaką jest rozumienie języka mówionego. Jeśli potrzebujesz, to zaznacz
sobie dwoma kolorami niektóre słówka, lub krótkie fragmenty zawierające maksymalnie
5 słów, ale niech to nie będzie więcej, niż 10-15 zakreśleń na stronę! Nie musisz
rozumieć każdego słowa, by móc zrozumieć kontekst!

Kolor 1 – zaznaczasz słóka / krótkie fragmenty, których nie rozumiesz, ale jakiś
sposób Cię zainteresowały. Może z czymś Ci się kojarzą, albo sposób ich wypowiadania
przez lektora jakoś wybrzmiał w Twojej głowie? Nie zaznaczaj na siłę wszystkiego, czego
nie rozumiesz, a jedynie to, co przykuło Twoją uwagę.

Kolor 2 – zaznacz słówka / krótkie fragmenty, które rozumiesz, albo wydaje Ci się,
że rozumiesz, ale wiesz, że sam byś w ten sposób nie umiał powiedzieć. Możesz mieć
w głowie sporo słownictwa pasywnego, czyli takiego, które rozumiesz, ale mało
aktywnego, czyli takiego, które używasz. W nauce języka ważne jest, by powiększać też
swoją bazę słownictwa aktywnego, by umieć z niego korzystać, gdy przyjdzie do
mówienia.
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3. Wypisz sobie tłumaczenie własnych fragmentów
Teraz przychodzi czas na przetłumaczenie zakolorowanych przez Ciebie fragmentów. Nie
musisz jednak tego robić samodzielnie, tracąc czas na wyszukiwanie tego wszystkiego w
słownikach i zastanawianie się, czy dobrze to zrobiłeś. Skorzystaj z rozdziału JULIE tłumaczenie, w którym cały tekst został podzielony na mniejsze fragmenty. Na razie
wyszukaj tylko tego, co sam zakolorowałeś w poprzednim rozdziale i sprawdź
tłumaczenie. Wypisz je sobie na osobnej kartce. Możesz też stworzyć fiszki papierowe
lub elektroniczne, np. w aplikacji quizlet albo anki i się z nich uczyć. Nie wystarczy raz
czegoś zobaczyć. Słowami trzeba się bawić, by zakotwiczyły się w Twojej pamięci
na stałe.

4. Skup się na mniejszych fragmentach
Historię Julie już mniej więcej znasz. Nauczyłeś się też nowych słówek i zwrotów. Czas
na wyciśnięcie z tego jeszcze więcej wiedzy! Będziesz teraz pracować z rozdziałem JULIE
- tłumaczenie oraz nagraniami audio: J-1.mp3, J-2.mp3, J-3.mp3, J-4.mp3, J-5.mp3, J6.mp3, J-7.mp3, J-8.mp3.
Wysłuchaj kilkukrotnie pierwszy plik J-1.mp3 i zapoznaj się z tłumaczeniem oraz
dodatkowymi ciekawostkami do tego fragmentu. Gdy poczujesz, że już wszystko
rozumiesz i nie masz z danym akapitem problemu, to przejdź do kolejnego nagrania,
czyli J-2.mp3. Postępuj tak do momentu, aż przerobisz całą historię. Możesz w
międzyczasie tworzyć własne notatki, mapy myśli, fiszki… Ucz się tak, jak lubisz!

5. Wykonaj ćwiczenia
Na koniec sprawdź się! Przejdź do rozdziału JULIE - ćwiczenia i samodzielnie rozwiąż
zadania. Przekonasz się, ile zostało w Twojej głowie informacji i czy umiesz je
wykorzystać! Swoje odpowiedzi sprawdź wraz z kluczem, czyli ostatnim rozdziałem
e-booka zatytułowanym ODPOWIEDZI.

6. Przejdź do kolejnej historii
Gdy już przerobisz historię Julie, to w ten sam sposób zrób z historią Nathalie oraz
Benjamina.

Mam nadzieję, że wyciśniesz z tych historii jak najwięcej!
Życzę Ci udanej zabawy i przyjemnej nauki!

Maria Renaud
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JULIE - historia
Salut !
Je m’appelle Julie et je suis française. J’ai vingt ans et j’habite à
Grenoble. Tu connais cette ville ? Oui ? Non ? Un peu ? Pas du tout ?
C’est une très belle ville. Elle est en France, bien sûr.

Il y a des montagnes partout autour de
Grenoble ! Elles s’appellent les Alpes ! Tu
connais ? Tout le monde connait les Alpes.
Elles sont magnifiques ! J’adore les
montagnes ! J’aime bien la mer, mais je
préfère les montagnes.
Et toi ? Qu’est-ce que tu préfères ? La mer
ou les montagnes ? Moi, je préfère les
montagnes, parce que j’habite à Grenoble
depuis toujours. Je regarde par la fenêtre et
je vois un paysage splendide.
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JULIE - tłumaczenie
1. Salut ! Je m’appelle Julie et je suis française. J’ai vingt ans et
j’habite à Grenoble. Tu connais cette ville ? Oui ? Non ? Un peu ?
Pas du tout ? C’est une très belle ville. Elle est en France, bien sûr.
Cześć! Nazywam się Julie i jestem Francuzką. Mam dwadzieścia lat
i mieszkam w Grenoble. Znasz to miasto? Tak? Nie? Trochę? Wcale?
To jest bardzo piękne miasto. Jest ono oczywiście we Francji.

un peu – trochę
bien sûr – oczywiście

•

Czasownik s’appeler nazywać się podwaja w pisowni literkę l i dlatego
piszemy je m’appelle nazywam się. Podwojenie literki l w czasie
teraźniejszym zauważysz w całej liczbie pojedynczej oraz trzeciej osobie
liczby mnogiej, a z pojedynczym l pozostanie nous nous appelons
nazywamy się oraz vous vous appelez nazywacie się (jest to też forma
grzecznościowa pan/i się nazywa, państwo/panie się nazywają).

•

Zdanie elle est en France ona jest we Francji, gdy mówimy o mieście
może się wydawać dziwne. Pamiętaj jednak, że rzeczowniki zastępujemy
zaimkami, które odpowiadają im rodzajem i liczbą. Miasto to une ville, a
więc mamy tu rodzaj żeński, a to sprawia, że stosujemy zaimek elle ona.

•

Większość przymiotników w języku francuskim stawiamy po rzeczowniku,
który opisują, np. un livre intéressant interesująca książka, un chat
noir czarny kot itp. Istnieje jednak pewna nieduża grupa przymiotników,
które są dość często używane i występują przed rzeczownikami, np. beau
piękny, przystojny, belle piękna, dlatego mówimy c’est une très belle
ville to jest bardzo piękne miasto, c’est un beau roman to jest piękna
powieść, c’est une belle histoire to jest piękna historia. Uważaj na
odmianę tego przymiotnika! Jeśli masz do czynienia z rzeczownikiem
rodzaju męskiego zaczynającym się od samogłoski lub h niemego, to
musisz użyć formy bel, np. c’est un bel homme to jest przystojny
mężczyzna.
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Wybie
Zadanie 2.

Przetłumacz na francuski:

1.

Ona jest młodsza ode mnie.

………………………………………………………………………………

2.

Jesteśmy do siebie podobni.

………………………………………………………………………………

3.

Trzeba uprawiać sport.

………………………………………………………………………………

4.

Chodzę do kina raz w tygodniu. ………………………………………………………………………………

5.

On potrzebuje odpocząć.

………………………………………………………………………………

6.

Moja siostra jest w liceum.

………………………………………………………………………………

7.

Ważę około 60 kg.

………………………………………………………………………………

8.

Mam zielone oczy.

………………………………………………………………………………

9.

Chcę zostać pielęgniarką.

………………………………………………………………………………

Wybie 3.
Zadanie
Je suis mince.
Je suis fille unique.
Je suis étudiante.
Je suis musclée.
Je suis comme elle.
Je suis sportive.
Je suis fière de lui.
Je suis jeune.

Wybie
Zadanie 4.

Połącz zdania z tłumaczeniem:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

studentką.
jak ona.
z niego dumna.
jedynaczką.
młoda.
szczupła.
wysportowana.
umięśniona.

Uzupełnij podane zdania:

1.

C’est …

.

To jest bardzo piękne miasto.

2.

J’habite ici

.

Mieszkam tu od zawsze.

3.

Mon frère …

4.

Je ne suis pas …

5.

……………………………

6.

Il travaille

.

On pracuje w szkole.

7.

Mon chat …

.

Mój kot jest bardzo towarzyski.

8.

J’adore te …

.

Uwielbiam się do Ciebie przytulać.

que moi.
.
jour.

Mój brat jest młodszy ode mnie.
Nie jestem jedynaczką.
Biegam każdego dnia.
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