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INSTRUKCJA
Informacje

Co to jest Językowy wycisk?

Językowy wycisk to e-book przeznaczony dla osób mających już opanowane solidne
podstawy języka francuskiego, a więc są na poziomie min. A2/B1. Jest to narzędzie,
które pomaga w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania oraz
wzbogaceniu słownictwa.
E-book zawiera trzy historie napisane w czasie przeszłym. Są one napisane na
lekko. Jest to język używany na co dzień przez Francuzów, a więc znajdziesz tutaj
wyrażenia funkcjonujące w mowie i takie potoczne elementy, jak np. zastąpienie
zaimka osobowego nous zaimkiem on. E-book ma za zadanie przede wszystkim pomóc
Ci wzbogacić słownictwo, które będziesz mógł wykorzystywać w rozmowach z
Francuzami. Znajdziesz tu też wyjaśnienia pewnych smaczków gramatycznych, aby
łatwiej Ci było zrozumieć niektóre zdania w tekście, jednak nie jest to typowy podręcznik
do gramatyki.
Z e-bookiem miło spędzisz czas. Posłuchasz ciekawych opowieści, popracujesz z
tekstem i będziesz miał możliwość rozwiązać różnorodne ćwiczenia, opracowane w taki
sposób, byś utrwalił przydatne wyrażenia, które się pojawiły w każdym rozdziale. Jeśli
czegoś nie rozumiesz, to nie musisz szukać w słownikach, bo wszystkie opowieści
zostały przetłumaczone na polski, a dodatkowo najciekawsze sformułowania
wyselekcjonowane, by łatwiej Ci było je zapamiętać. Ponadto, nie musi to być tradycyjna
nauka polegająca na tym, że siadasz przy biurku i robisz notatki, które potem musisz na
sucho powtarzać. Dzięki temu, że wszystko zostało nagrane w formie audio, możesz
tych opowieści słuchać w dowolnym momencie – jadąc do pracy, robiąc obiad, biegając,
spacerując z psem... Im więcej razy wysłuchasz, tym więcej wyrażeń i gotowych
fragmentów zdań zakotwiczy Ci się w pamięci, by potem o wiele łatwiej wychodziły
z Twoich ust, gdy przyjdzie Ci rozmawiać z Francuzami.
E-book został napisany przez Polkę mieszkającą we Francji i używającą języka
francuskiego na co dzień oraz Francuza, a więc nie ma tutaj żadnej ściemy! Znajdziesz
tutaj tylko zdania naturalnie brzmiące dla native speakera i wyrażenia użyte w dobrym
kontekście. Dodatkowo, wszystkie pliki audio zostały nagrane przez rodowitego
Francuza, a więc osłuchujesz się nie tylko ze świetną wymową, ale również z naturalnym
akcentem! Nie tylko wzbogacisz swoje słownictwo i wiedzę gramatyczną, czy też
poćwiczysz umiejętność rozumienia ze słuchu, ale też masz możliwość pracy nad
wymową. Spróbuj wykorzystywać nagrania i stosować metodę shadowing, a więc
powtarzać za native speakerem kopiując jego intonację. Pracując regularnie w ten
sposób na pewno poprawisz swoją wymowę i akcent!
W skład publikacji wchodzi e-book w formacie pdf oraz 46 plików mp3.
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Wskazówki

Jak pracować z materiałami?

Możesz słuchać, czytać i rozwiązywać zadania, a ja Ci teraz podpowiem, jak możesz
efektywnie z e-bookiem pracować. Nie każdy ma pomysł na samodzielną naukę, więc na
wszelki wypadek dostaniesz kilka wskazówek. Często jest tak, że nikt nas tego w szkole
nie nauczył! Kazano się uczyć, ale nie mówiono jak to robić, a uczyć się efektywnie
może tak naprawdę każdy! Oczywiście to tylko sugestia. Możesz robić to po swojemu.
Ważne, by wyciągnąć z e-booka, jak najwięcej. Wycisnąć z niego maksymalnie dużo
wiedzy, tak jak przy wyciskaniu cytryny lub mocnym wycisku na siłowni! Już wiesz, skąd
taka nazwa tej serii e-booków?
Pamiętaj, że nie musisz całego e-booka przerobić w
jeden dzień! Pracę przy jednej historii możesz sobie spokojnie rozłożyć na kilka dni.
Lepiej wolniej, a z większym zaangażowaniem!

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. Włącz sobie
np. plik ROSE-całość.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 ROSE – historia i śledź wzrokiem to, co mówi lektor. Taką aktywność możesz
wykonać znowu kilkukrotnie. To nie jest czas stracony! Doskonalisz w ten sposób
rozumienie ze słuchu, tym bardziej, jeśli jest to coś, co sprawiało Ci do tej pory problem.
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
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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.

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 ROSE 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 Rose już mniej więcej znasz. Nauczyłeś się też nowych słówek i zwrotów. Czas
na wyciśnięcie z tego jeszcze więcej wiedzy! Będziesz teraz pracować z rozdziałem ROSE
- tłumaczenie oraz nagraniami audio: R-1.mp3, R-2.mp3, R-3.mp3, R-4.mp3, R-5.mp3,
R-6.mp3, R-7.mp3, R-8.mp3.
Wysłuchaj kilkukrotnie pierwszy plik R-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 R-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 ROSE - ćwiczenia i samodzielnie rozwiąż
zadania. Przekonasz się, ile zostało w Twojej głowie wyrażeń 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 Rose, to w ten sam sposób zrób z historią Victoire oraz
Lucasa.
Mam nadzieję, że wyciśniesz z tych historii jak najwięcej!
Życzę Ci udanej zabawy i przyjemnej nauki!

Maria Renaud
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ROSE
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ROSE - historia
Salut !
Je m’appelle Rose, j’ai 27 ans et je suis secrétaire dans une entreprise
de transport, mais je ne veux pas te raconter toute ma vie. En
revanche, j’aimerais bien partager avec toi une histoire que j’ai vécue
l’an dernier pendant les vacances d’été. Et oui, c’est une histoire
d’amour, mais commençons par le début....

Il y a un an, j’ai bouclé un gros projet au boulot. Après quelques mois
de travail intense, j’étais épuisée. J’avais vraiment besoin de me
reposer dans un bel endroit ensoleillé, donc je me suis dit « Une ile
sinon rien ! ». Le choix était plutôt facile, parce que je ne voulais pas
partir trop loin, mais en même temps, j’avais envie de découvrir de
nouveaux endroits. Mon choix s’est donc porté sur la Corse.

Quand le jour J est arrivé, je suis montée à bord de l’avion pour l’ile
de beauté. À ce moment-là, je n’avais pas de copain. J’étais
célibataire, mais ça ne m’empêchait pas de
partir en vacances. Tu sais... Même si je
suis toute seule, je croque la vie à pleines
dents. Je suis comme ça. À mon avis, il faut
profiter pleinement de la vie. Après tout, on
ne vit qu’une seule fois.

Dans l’avion, j’avais un siège côté hublot.
C’est chouette de pouvoir regarder par la
fenêtre, donc j’étais super contente d’avoir
cette place. L’avion était plein à craquer, ce
qui est normal en haute saison. Tout le
monde part en vacances...
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ROSE - tłumaczenie
1. Salut ! Je m’appelle Rose, j’ai 27 ans et je suis secrétaire dans une
entreprise de transport, mais je ne veux pas te raconter toute ma
vie. En revanche, j’aimerais bien partager avec toi une histoire que
j’ai vécue l’an dernier pendant les vacances d’été. Et oui, c’est une
histoire d’amour, mais commençons par le début...
Cześć! Nazywam się Rose, mam 27 lat i jestem sekretarką w firmie
transportowej, ale nie chcę Ci opowiadać całego mojego życia.
Zamiast tego, chciałabym podzielić się z Tobą historią, którą
przeżyłam w zeszłym roku podczas letnich wakacji. I tak, to jest
historia miłosna, ale zacznijmy od początku…

une entreprise de transport – firma transportowa
toute ma vie – całe moje życie
en revanche – zamiast tego, natomiast
les vacances d’été – letnie wakacje
une histoire d’amour – historia miłosna
commencer par le début – zaczynać od początku

•

Rodzajnik omijamy w sytuacji typu rzeczownik + de + rzeczownik, w
której ten drugi rzeczownik przyjmuję funkcję przymiotnika, tak, jak w
przykładach une entreprise de transport firma transportowa, les
vacances d’été wakacje letnie, une histoire d’amour historia miłosna.
Inne przykłady:
un livre de cuisine – książka kucharska
une voiture de sport – auto sportowe
une veste de montagne – kurtka górska
un meuble de cuisine – mebel kuchenny

•

une table de jardin – stół ogrodowy
un chat de race – kot rasowy
un ami de cœur – serdeczny przyjaciel
une salle de cinéma – sala kinowa

Zwrot en revanche jest często w mowie zastępowany przez Francuzów
zwrotem par contre.
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Wybie
Zadanie 2.

Przetłumacz na francuski:

1.

Bałem się podczas lądowania.

……………………………………………………………….....

2.

Udałam się prosto do hotelu.

……………………………………………………………….....

3.

Burczy mi w brzuchu.

……………………………………………………………….....

4.

On nie kupił zbyt wielu rzeczy.

……………………………………………………………….....

5.

Delektuję się dobrym winem.

……………………………………………………………….....

6.

Wypożyczyłem auto.

……………………………………………………………….....

7.

Nic mi nie umknęło.

……………………………………………………………….....

8.

Nie masz prawa jazdy?

……………………………………………………………….....

9.

Zauważyłam jakiegoś faceta.

……………………………………………………………….....

Wybie 3.
Zadanie

Połącz fragmenty z tłumaczeniem:

à un moment donné
ça fait drôle
à quel point
c’est évident
mon ventre gargouillait
il s’est avéré que
quelle coïncidence
il y a du monde

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Wybie
Zadanie 4.

okazało się, że
jest dużo ludzi
jaki zbieg okoliczności
w pewnym momencie
dziwne uczucie
w jakim stopniu
to oczywiste
burczało mi w brzuchu

Uzupełnij podane zdania:

1.

Je dois … ........

..

2.

Ce jour-là, … ........

3.

La fenêtre …

4.

…

5.

Je suis montée …

.

Weszłam na pokład samolotu.

6.

L’avion était …

.

Samolot pękał w szwach.

7.

Il y avait …

8.

…

..

.

.

Muszę pokonać mój strach.

.

Tego dnia zrobiliśmy kawał drogi.

.

Okno wychodziło na morze.

... d’énergie.

..........
.

..

. vite.

Byłam pełna energii.

Coś było między nami.
Czas minął bardzo szybko.
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