
Objaśnienie zagadnienia «  rodzajniki ściągnięte » dla klasy 7 b. 

 

Kochani! W tym tygodniu chciałabym omówić z wami nowe zagadnienie tzw. rodzajników 

„ściągniętych”. Innymi słowy: „skróconych” . Aby pomóc wam zrozumieć ten temat przesyłam wam 

objaśnienia w wersji papierowej oraz nagranie audio, w którym postaram się jak najlepiej 

przedstawić wam na czym rzecz polega 😉 

W minionym tygodniu przesłaliście mi wspaniale zrobione ćwiczenia, których tematyka kręci się 

wokół sportu i uprawianych dyscyplin. Słownictwo z pewnością już opanowaliście, a jeśli nie to 

zapraszam do aplikacji Quizlet gdzie możecie jeszcze poćwiczyć przygotowane przeze mnie 

słownictwo. 

Zatem rodzajniki „ściągnięte” pomagają nam w wielu sytuacjach tam gdzie normalnie w języku 

polskim pomogły by nam przypadki. Francuzi zamiast tego mają kilka grup różnych rodzajników „ na 

każdą okazję”. Kiedy chcemy powiedzieć, że uprawiamy jakiś sport powiemy albo, że go uprawiamy: 

Faire de ( zazwyczaj sporty, które możemy wykonać indywidualnie)…….. 

Lub, że w coś gramy ( najczęściej chodzi o sporty zespołowe, od 2 osób wzwyż)   jouer à…… 

Te dwa wyrażenia, tak jak w matematyce równania, tworzą pewne połączenia, gdy na swojej drodze 

napotkają rodzajniki określone czyli ( le, la, les l’). Wyglądają one następująco: 

Je fais…….. 

De + le  du 

De + la  de la ( bez zmian) 

De + les  des 

De + l’  de l’ ( bez zmian) 

Je joue……… 

à + le au 

à + la  à + la (bez zmian) 

à + lesaux 

à + l’ à + l’ ( bez zmian)  

 

 

W związku z tym gdy mówimy, że „ Gram w piłkę nożną” zachodzi następująca rzecz: 

Je joue au foot. Dlaczego ? Ponieważ : Je joue ( tutaj à łączy się z rodzajnikiem męskim „le” od le foot 

i daje nam formę „ściągniętą” au) au foot.  

Podobnie kiedy mamy zdanie : „Uprawiam pływanie” Je fais de la natation. Dlaczego? Ponieważ de la 

pozostaje bez zmiany. Ale już Uprawiam sport. Je fais du sport ( ponieważ sport jest rodzaju 

męskiego „ le sport” je fais de łączy się z „le” i daje nam du w rezultacie. 

Polecam też przeanalizowanie poniższej tabeli, ułatwi ona dalsze zrozumienie. 

Zobaczycie w niej, że ta grupa rodzajników przydaje się nie tylko w kontekście sportu ale w wielu 

innych przypadkach, gdy niezbędny jest przyimek lub gdy pojawia się wyrażenie zawierające à lub de, 

takie jak np. aller à ( iść dokądś) czy venir de ( przychodzić skądś). Np. « Je vais à la piscine », ale « Je 

viens du stade ».  

 



 

1.3 Rodzaniki ściągnięte  

(Les articles contractés)  

Rodzajniki ściągnięte powstają kiedy przyimek « à » lub « de » spotyka się z rodzajnikiem 

określonym. Po takim « spotkaniu » zmienia się forma niektórych rodzajników określonych i 

powstają rodzajniki ściągnięte. Szczegóły poniżej  

przyimek + rodzajnik  forma po 

ściągnięciu  

przykład  

à + le  au  

Je vais au cinéma (Idę do kina)  

(à + le cinéma)  

à + les  aux  

Je parle aux élèves (Mówię do uczniów)  

(à + les élèves)  

à + la  à la  

Je vais à la mairie (Idę do merostwa)  

(à + la mairie)  

de + le  du  

La table du salon (Stół z salonu)  

(de + le salon)  

de + les  des  

Il revient des Pays-Bas (Wraca z Holandii)  

(de + les Pays-Bas)  

de + la  de la  

Je sors de la mairie (Wychodzę z merostwa)  

(de + la mairie)  

 

Po przeanalizowaniu tego tematu proszę żebyście wykonali poniższe ćwiczenie oraz uzupełnili 

ćwiczenia w podręczniku : 6 i 7 / s. 55 

1. Complétez avec le verbes jouer ou faire :  

1. Elle …………………..du roller 

2. Il …………………..du patinage 

3. Il …………………..du judo 

4. Elle …………………..au ping-pong 

5. Elle………………….. de la danse 

6. Il………………….. au tennis 

7. Elle………………….. au golf 

8. Elle………………….. de la gymnastique 

9. Il………………….. au volley-ball 

10. Il………………….. au badminton 

11. Il …………………..du skateboard 

12. Il………………….. de la trottinette 



13. Elle …………………..au football 

14. Elle………………….. au basket-ball 

 

2. Uzupełnij zdanie odpowiednim rodzajnikiem ściągniętym. 

a) Je fais ……………………………………………… natation. ( rodzaj żeński – f.) 
b) Elles jouent ………………………………………tennis. (r. męski - m.) 
c) Nous faisons ……………………………………….danse (f.) 
d) Il joue………………………………………………badminton. 
e) Ils jouent…………………………………………….échecs (szachy). 
f) Tu joues ……………………………………………….. cartes avec moi. 
g) Anne fait ………………………………………….. gymnastique (f.). 
h) Vous faites …………………………….. roller (m.). 
i) J’aime faire …………………………………..escalade. 
j) Ils font ………………………………… ski en France. 


