
IMPARFAIT 
czas przeszły

1. Tworzenie czasu „imparfait”

temat + odpowiednia końcówka 

2. Bierzemy temat z 1 osoby liczby mnogiej, czyli odmieniamy czasownik w 
czasie teraźniejszym przez „nous”, następnie odcinamy końcówkę „ons” i tak
powstaje nam TEMAT. 

czasownik odmiana przez „nous” temat
 parler nous parlons parl-

aimer nous aimons aim-
adorer nous adorons  ador-
avoir nous avons av-
aller nous allons all-
écouter nous écoutons écout-
pouvoir nous pouvons pouv-
vouloir nous voulons voul-
devoir nous devons dev-
savoir nous savons sav-
 

3. Na razie to wygląda tak, jakbyśmy z bezokolicznika wyrzucili końcówkę „er” lub 
„oir”. Spora część czasowników ma właśnie taki temat, jakby z bezokolicznika. 

4. Są jednak takie, które mają nieco inną formę w „nous”

np. wszystkie czasowniki grupy drugiej (zakończone na IR) 
finir nous finissons finiss-

 niektóre czasowniki nieregularne:
boire nous buvons buv-
connaître nous connaissons connaiss-
prendre nous prenons pren-
faire nous faisons fais-
voir nous voyons voy-
dire nous disons dis-
lire nous lisons lis-
écrire nous écrivons écriv-
mettre nous mettons mett-
vivre nous vivons viv- 



5. Wiemy już jak uzyskać temat, teraz pora na końcówki:

je → -ais  [e] nous → -ions  [ją]
tu → -ais  [e] vous → -iez [je]
il/elle  → -ait [e] ils /elles   → -aient [e]

6. Nadszedł czas, żeby to połączyć. 
Weźmy czasownik: 
PARLER nous parlons parl-

Temat jest taki sam dla wszystkich osób. 
je parl-
tu parl-
il/elle parl-
nous parl-
vous parl-
ils/elles parl-

7. Dodajemy końcówki:
je parl- + ais
tu parl- + ais 
il/elle parl- + ait 
nous parl- + ions 
vous parl- + iez 
ils/elles parl- + aient 

8. Cały odmieniony czasownik w czasie „imparfait” 
je parlais
tu parlais 
il/elle parlait 
nous parlions 
vous parliez 
ils/elles parlaient 

9. Wymowa  
je parlais [parle]
tu parlais [parle] 
il/elle parlait [parle] 
nous parlions [parlią] 
vous parliez [parlie]
ils/elles parlaient [parle] 

Cztery formy wymawiamy dokładnie tak samo! 



11.   Kilka odmienionych czasowników

1er groupe 2e groupe 3e groupe 
chanter finir vendre

(nous chantons) (nous finissons) (nous vendons)

je chantais je finissais je vendais
tu chantais tu finissais tu vendais
il chantait il finissait il vendait
nous chantions nous finissions nous vendions 
vous chantiez vous finissiez vous vendiez
ils chantaient ils finissaient ils vendaient

manger

(nous mangeons) !!! W czasownikach zakończonych na „ger”
je mangeais musimy zostawić w pisowni „e” żeby  
tu mangeais zmiękczyć „g”, tam, gdzie to konieczne. 
il/elle mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils/elles mangeaient 

12. Uwaga!!! Jeden czasownik jest w tym czasie nieregularny:   être

j'étais nous étions
tu étais vous étiez
il était ils étaient 
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