
Dzień dobry moja sympatyczno klaso,  

W załączeniu znajdziecie tabelkę z czasownikami nieregularnymi. 
Waszym pierwszym zadaniem jest przetłumaczenie / znalezienie znaczenia wszystkich tych 
bezokoliczników. Wydaje się ich dużo, ale bez paniki wiele już znacie: były albo z p. Adelą albo ze 
mną. Myślę ty na przykład o czasownikach FAIRE, VOIR, ETRE, AVOIR, PRENDRE i innych.  
W tabelce macie więc miejsce, by obok np. czasownika ETRE wpisać BYĆ. Zróbcie tak dla każdego z 
nich, kiedy już poznacie jego znaczenie. 
 
Poniżej znajdziecie linki do filmików z odmianami tych czasowników. To w sytuacji, gdy nie będziecie 
wiedzieli jak dokładnie wymówić dane słowo lub dla zabawy. W Necie możecie znaleźć oczywiście 
inne(ciekawsze, śmieśniejsze) przykłady odmian niż te podane przeze mnie w tabelce poniżej. 
Myślę, że przetłumaczenie i odsłuchanie odmian zajmie Wam już z pewnością przewidziane na 
wtorek 2x45 minut francuskiego.  
 
Myślę o Was ciepło. Miło pozdrawiam. Tradycyjnie przesyłam ślimaki dla każdego. 
 
Sławek Tyborski  – Wasz nauczyciel francuskiego 
 
Linki do odmiany 

Boire - https://www.youtube.com/watch?v=NsI3WXBvz8U 

Voir - https://www.youtube.com/watch?v=5CYqbS2kWuI 

Devoir - https://www.youtube.com/watch?v=uaF9vQeCkaI 

Vouloir - https://www.youtube.com/watch?v=8arI2pz20pw 

Pouvoir - https://www.youtube.com/watch?v=0FjmAnVWg5w 

Savoir - https://www.youtube.com/watch?v=y_glS7KOxFg 

Falloir – tylko jedna forma  - il faut  [il fo] INNYCH FORM NIE MA!  

 

Attendre - https://www.youtube.com/watch?v=4ayHiyGnASY 

Répondre - https://www.youtube.com/watch?v=VVg4QJduPdQ 

Prendre - JUŻ ZNACIE , ale rap dla zabawy  - https://www.youtube.com/watch?v=MF8vz10WHPU 

 

Connaitre - https://www.youtube.com/watch?v=xBs5iTRNCR8 

Mettre - https://www.youtube.com/watch?v=qWudkvUYCdQ 

Venir - https://www.youtube.com/watch?v=itTGO-EQUjg 

Revenir - prawie tak samo jak venir, tylko dodajemy [re] 

Partir - https://www.youtube.com/watch?v=ssq-buGxmrI 

Sortir - https://www.youtube.com/watch?v=e8EOjTHl9yQ 

Dormir - https://www.youtube.com/watch?v=m4ZsxwqcznU 

 

Lire - JUŻ ZNACIE  

Écrire - https://www.youtube.com/watch?v=YxCbsj1YJrw 

Dire - https://www.youtube.com/watch?v=-WXp54Q31jo 

 

Envoyer - https://www.youtube.com/watch?v=dx1ThYp-b2I 

Essayer - https://www.youtube.com/watch?v=9LZSJVcr-hM 

Payer - https://www.youtube.com/watch?v=Onge_qLAIUI 

 

Aller – JUŻ ZNACIE, ale tak dla zabawy -  https://www.youtube.com/watch?v=D4ktRrWUzCw 

Faire -  JUŻ ZNACIE , moja ulubiona piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=Ulw2HkqKaiQ 

Être - PIĘKNIE JUŻ ZNACIE , ale dla zabawy  https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 

Avoir – DOSKONALE  ZNACIE  
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