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 FRANCUSKI NOTESIK 

FRANCUZ UCZY 

lekcja 1 

 

Cześć! Witaj w module zero na pierwszej lekcji z serii FRANCUZ UCZY. Zanim rozpoczniesz 

konkretną naukę zasad francuskiej wymowy i gramatyki, to warto, abyś już miał opanowane 

pewne podstawy komunikacji. W tym module poznasz podstawowe i praktyczne zwroty, które od 

razu możesz wykorzystać w rozmowie. Wszystkiego uczy Cię Francuz! 

 

PRZYWITANIE: 

Bonjour – Dzień dobry 

Bonjour Madame – Dzień dobry pani 

Bonjour Monsieur – Dzień dobry panu 

Bonjour à tous – Dzień dobry wszystkim / witam wszystkich 

Bonjour tout le monde – Dzień dobry wszystkim / witam wszystkich 

tout le monde – wszyscy, każdy 

 

PRZEDSTAWIENIE SIĘ:    

Moi, je m’appelle Thomas. – Ja nazywam się Thomas. 

Moi, je suis Thomas. – Ja jestem Thomas. 

Moi, c’est Thomas. Et toi ? – Ja to Thomas. A Ty? 

 

 

 

 

 

 

JAK SIĘ NAZYWASZ?    

Et toi ? Comment tu t’appelles ? – A Ty? Jak się nazywasz? 

Et toi ? Tu t’appelles comment ? – A Ty? Jak się nazywasz? 

Moi, je suis Thomas. Et toi ? – Ja jestem Thomas. A Ty? 

Comment ? – Jak? 

Francuskie ja jestem czyli je suis Francuzi na co dzień wymawiają szybko, a wymowa jest nieco 

zmodyfikowana. 

WOLNO: Je suis Thomas.   SZYBKO: Chuis* Thomas. 

Prawidłowy zapis to je suis, ale w wiadomościach prywatnych, smsach, rozmowach na forum, 

komentarzach, postach możesz spotkać też potoczną formę zapisu, np. j’suis albo chuis. 

  

Oui, je sais. – Tak, wiem. 
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Agnieszka?  

C’est joli. – Ładnie (dosł. to jest ładne) 

C’est très joli. – Bardzo ładnie (dosł. to jest bardzo ładne) 

C’est original. – Oryginalnie (dosł. to jest oryginalne) 

 

MIŁO CIĘ POZNAĆ! 

 

Enchanté. – Miło mi. 

Ravi de te rencontrer. – Miło Cię poznać. 

Ktoś Ci powie enchanté, odpowiedz to samo. Enchanté. 
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