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DZIEŃ 5 

WYZWANIE „FRANCUSKI PIERWSZY KROK” 

DLA STARTUJĄCYCH Z NAUKĄ OD ZERA 

 

Witaj w piątym dniu wyzwania FRANCUSKI PIERWSZY KROK. Przez ostatnie cztery dni pojawiło się 

sporo nowych słów. Sprawdź, czy je pamiętasz. Obejrzyj quiz na YouTube. Te same pytania znajdziesz 

również w notatkach poniżej. Możesz do tego wrócić za jakiś czas i jeszcze raz zweryfikować swoją 

wiedzę. Do lekcji masz również przygotowany zestaw quizów, w których napotkasz słownictwo z 

całego wyzwania. Mam nadzieję, że w ciągu tych pięciu dni sporo udało się Cię nauczyć. Postawiłeś 

swój francuski pierwszy krok. Czas na kolejny! Możesz to zrobić z Wielkim kursem i porządnie 

opanować podstawy tego pięknego języka (nie tylko praktyczne słownictwo, ale też dokładnie poznać 

zasad wymowy i gramatyki, a także... poznać ciekawostki kulturowe i zwiedzić wirtualnie Korsykę �). 

Jeśli podoba Ci się nauka francuskiego z Francuskim Notesikiem, czujesz że z nami zdobywasz wiedzę, 

idziesz do przodu i jesteś zmotywowany... to nasz wideokurs będzie strzałem w dziesiątkę! Przy 

systematycznej pracy z kursem zobaczysz efekty i będziesz chciał wiedzieć coraz więcej i więcej... Być 

może francuski stanie się Twoją prawdziwą pasją! Tak najlepiej! Nie będziesz wówczas czuł, że MUSISZ 

się uczyć. Będziesz to robił Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Dołożyliśmy wszelkich starań, by kurs na lekko 

przeprowadził Cię przez świat języka francuskiego. Od Ciebie zależy już, czy chcesz z takiej pomocy 

skorzystać! Przy okazji dziękuję Ci serdecznie za udział w wyzwaniu! Niezależnie od tego, co z tym 

francuskim będziesz dalej robił, to mam nadzieję, że przez tych kilka dni dobrze się z nami bawiłeś i 

Twój apetyt na naukę wzrósł!  

Powodzenia! 

 

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

Link:   https://youtu.be/IF0696rLdgg    Kod QR:  

 

 

 

PLAN NA DZISIAJ 
                                        Przewidywany czas pracy – 30 min 

 

1. OBEJRZYJ FILMIK na YouTube – 20 min 

2. ZRÓB QUIZY – 10 min 
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SPRAWDŹ SIĘ 
                                         

1. Ale: 

 

 a) très     b) mais 

 c) lait     d) où 

 

2. Moja kawa? 

 

 a) mon thé    b) mon café 

 c) ma thé    d) ma café 

 

3. Przestań! 

 

 a) Arrête !    b) Travaille ! 

 c) Habite !    d) Viens ! 

 

4. Pracować: 

 

 a) savoir    b) être 

 c) habiter    d) travailler 

 

5. Jak powiedzieć proszę (gdy o coś prosimy) do osoby, z którą jesteśmy na ty? 

 

 a) merci    b) s’il vous plait 

 c) s’il te plait    d) bonne soirée 

 

6. Nie trzeba / nie ma potrzeby: 

 

 a) pas besoin     b) pas de problème 

 c) je ne sais pas    d) je ne suis pas d’ici 

 

7. Bardzo:  

 

 a) de rien    b) très 

 c) déjà     d) rien 

 

8. Ja wiem / wiem? 

 

 a) je suis    b) je sais 

 c) je comprends   c) je viens 

 

9. Syn: 

 

 a) sans      b) alors 

 c) fils     d) ours 
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10. Jestem Polką: 

 

 a) je suis polonais   b) tu es polonais 

 c) je suis polonaise   d) tu es polonaise 

 

11. Uwielbiam białą czekoladę: 

 

 a) J’adore le chocolat noir  b) J’adore le chocolat au lait 

 b) J’adore le café au lait   d) J’adore le chocolat blanc 

 

12. Mieszkam w Polsce: 

 

 a) J’habite en Pologne   b) Je viens de Pologne 

 c) Je suis en Pologne   d) Je travaille en Pologne 

 

13. Gdzie? 

 

 a) Quoi ?    b) Qui ? 

 c) Où ?     d) Alors ? 

 

14. Co znaczy bâiller i je bâille ? 

 

 a) pracować / ja pracuję  b) wiedzieć / ja wiem 

 c) rozumieć / ja rozumiem  d) ziewać / ja ziewam 

 

15. Co w mowie potocznej znaczy je kiffe ? 

 

 a) pracuję    b) lubię, uwielbiam 

 c) wiem     d) jestem 

 

16. Już: 

 

 a) déjà     b) sans 

 c) rien     d) avec 

 

17. Nie rozumiem: 

 

 a) Je ne sais pas    b) Je ne suis pas 

 c) Je ne comprends pas   d) Je ne bâille pas 

  

 

18. Jak powiedzieć z po francusku?   

 

 a) rien     b) avec 

 c) sans     d) très 

 

 

 



                                                                                                    Francuski Notesik                               

 
 

22 
Darmowe materiały do wyzwania FRANCUSKI PIERWSZY KROK do pobrania na francuskinotesik.pl/newsletter/ 

19. Dobry wieczór: 

 

 a) bonne soirée    b) bonjour 

 c) bonsoir    d) salut 

 

20. Kto: 

 

 a) qui     b) rien 

 b) quoi     d) où 

 

21. Nie ma za co: 

 

 a) c’est gentil    b) de rien 

 c) merci beaucoup   d) c’est bon 

 

22. Mówisz po francusku? 

 

 a) Tu aimes le français ?  b) Tu es français ? 

 c) Tu parles français ?   d) Tu comprends le français ? 

 

23. Nic: 

 

 a) rien     b) lait 

 c) sans     d) avec 

 

24. Skąd pochodzisz? 

 

 a) Tu es où ?    b) Tu viens d’où ? 

 b) Tu es là ?    d) Tu ne sais pas ? 

 

25. Dlaczego? 

 

 a) Alors ?    b) Quoi ? 

 c) Pourquoi ?    d) Qui ? 

 

 

Chcesz lepiej poznać francuski? Zapraszam Cię na Wielki kurs! 

To wideokurs online, który znajduje się na specjalnej 

platformie internetowej, do której kursant dostaje login i hasło 

i może korzystać przez 12 miesięcy. Na platformie znajdują się 

dziesiątki nagranych lekcji i setki materiałów dodatkowych, aby 

ćwiczyć na bieżąco zdobytą wiedzę! Z tym kursem poznasz 

przydatne słownictwo, zasady wymowy, francuską gramatykę, 

smaczki kulturowe i wirtualnie zwiedzisz Korsykę! 

francuskinotesik.pl 


