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DZIEŃ 3 

WYZWANIE „FRANCUSKI PIERWSZY KROK” 

DLA STARTUJĄCYCH Z NAUKĄ OD ZERA 

 

Witaj w trzecim dniu wyzwania FRANCUSKI PIERWSZY KROK. Jeśli dokładnie przerobiłeś materiał z 

pierwszych dwóch lekcji, to znasz już sporo słówek. Twój umysł może zacząć się powoli męczyć, dlatego 

na dzisiejszej lekcji nie będzie za dużo materiału. Chcę Cię zmobilizować do aktywnej pracy, więc 

najlepiej będzie, jak wydrukujesz ten materiał i ręcznie wypełnisz puste miejsca. Zwróć też uwagę na 

to, że strony są tak ponumerowane, abyś mógł wszystkie kartki z pięciu dni wyzwania spiąć w... 

minizeszyt i wracać do niego w razie potrzeby!  

Trzymam kciuki! 

Lekcja wideo do tych materiałów znajduje się na kanale YouTube Francuski Notesik. Znajdziesz ją tutaj: 

Link:   https://youtu.be/n0t1SVdcccI     Kod QR:  

 

 

PLAN NA DZISIAJ 
                                        Przewidywany czas pracy – 20 min 

 

1. OBEJRZYJ FILMIK na YouTube – 6 min 

 

2. PRZECZYTAJ I UZUPEŁNIJ NOTATKI DO LEKCJI – 5 min 

 

3. POPRACUJ Z FISZKAMI – 5-10 min 

Do lekcji masz przygotowany zestaw fiszek w aplikacji QUIZLET. Aby móc z nich skorzystać, musisz mieć 

tam konto. Z QUIZLET możesz korzystać zarówno na komputerze jak i na telefonie (należy ściągnąć 

aplikację). Do przeglądania fiszek wystarczy darmowa wersja aplikacji. Gdy już będziesz zalogowany na 

swoim koncie QUIZLET, to możesz wówczas otworzyć zestaw fiszek do tej lekcji. Znajdziesz je tutaj: 

Link:   https://quizlet.com/fr/731385399/dzien-3-flash-cards/?new  Kod QR 

HASŁO: DZIAŁAMY 

5. WYKONAJ ZADANIE – 5 min 

Pokaż, jak pięknie przerobiłeś materiał i zostaw komentarz pod lekcją na YouTube. Zadanie do 

wykonania znajdziesz na końcu tego pliku. 



                                                                                                    Francuski Notesik                               

 

 

14 
Darmowe materiały do wyzwania FRANCUSKI PIERWSZY KROK do pobrania na francuskinotesik.pl/newsletter/ 

6. DLA CHĘTNYCH! *** 

Jeśli posiadasz konto na instagramie, znajdź mój profil, który się nazywa @francuskinotesik, oznacz 

mnie na stories i pokaż, jak się uczysz! Będzie mi bardzo miło zobaczyć, że oglądasz filmik, czytasz 

notatkę czy rozwiązujesz quizy!  

Link:  https://www.instagram.com/francuskinotesik/   Kod QR 

 

 

Zapisz słownie francuskie liczebniki: 

 

___________ –  1  ___________ – 6 

___________ – 2  ___________ – 7     POSŁUCHAJ   

___________ – 3  ___________ – 8                                 pliku mp3 

___________ – 4  ___________ – 9          LICZEBNIKI.mp3 

___________ – 5  ___________ – 10 

 

Jak w języku mówionym wyrazić, że coś Ci się podoba? 

 

J’adore  – Uwielbiam 

C’est génial – To jest genialne 

C’est trop cool – To jest mega fajne      

C’est trop bien – To jest świetne / super / ekstra      

 

W mowie potocznej zamiast sformułowania j’aime lubię, j’aime bien / beaucoup bardzo lubię, j’adore 

uwielbiam możesz usłyszeć je kiffe. Oznacza to, że ktoś coś lubi, uwielbia. Kiffer to potoczny 

odpowiednik czasownika aimer / adorer. 

 

Małe słówka do zapamiętania z lekcji: 

 

         już                  nic             z                bez 

 

Jak zapytasz grupę osób (a także jedną osobę, z którą jesteś per pan), czy mają się dobrze / czy wszystko 

u nich w porządku?  
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ZASADY WYMOWY 

 

Parę oi w języku francuskim czytamy jak ła. Nie bierzemy teraz pod uwagę sytuacji, w której po parze 

oi pojawia się literka n, tak jak np. w słowie loin daleko. 

moi – ja  toi – ty 

quoi – co  

trois – trzy  

noir – czarny  

savoir – wiedzieć 

 

Miejsce na Twoje notatki: 

 

 

 

 

 

ZADANIE DO WYKONANIA NA YouTube 

W komentarzu na YouTube napisz:  

1. jakie wyrażenie z dzisiejszej lekcji najbardziej Ci się spodobało, 

2. trzy ostatnie cyfry Twojego numeru telefonu. Napisz je słownie, np. cinq – sept – huit, 

3. dlaczego chcesz się uczyć francuskiego. Podziel się z nami swoim powodem! Może znajdą się osoby, 

które mają podobną historię. Może znajdziesz kogoś do wspólnej nauki? Sekcja komentarzy jest też po 

to, by wymieniać się doświadczeniem i wspólnie uczyć.  

 

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 

 

Szczegóły na francuskinotesik.pl  

Kod QR: 


