
Le 21 mai 
Sujet: Les verbes – révision. 

BONJOUR ! 

Powtórzymy dzisiaj jeszcze raz czasowniki. 

1. Najpierw czasownik être – być. 
Jest to czasownik nieregularny, odmiany trzeba nauczyć się na pamięć!!

ÊTRE

je suis [że słi] ja jestem 

tu es [tü e] ty jesteś 

il est [il e] on jest 

elle est [el e] ona jest 

nous sommes [nu som] my jesteśmy 

vous êtes [wuzet] wy jesteście 

ils sont [il są] oni są

elles sont [el są] one są 

2. Czasowniki regularne I grupy – zakończone na „-er”, zawsze będą się 
odmieniały według schematu.

MARCHER

je marche [że marsz] ja chodzę 

tu marches [tu marsz] ty chodzisz 

il marche [il marsz] on chodzi

elle marche [el marsz] ona chodzi

nous marchons [nu marszą] my chodzimy  

vous marchez [wu marsze] wy chodzicie 

ils marchent [il marsz] oni chodzą 

elles marchent [el marsz] one chodzą 



Wszystkie te czasowniki będą odmieniały się podobnie. 

voler
parler
grimper 
chasser 
sauter
marcher
aimer *
nager **
plonger
manger 

* W czasownikach zaczynających się od samogłoski lub „h” zawsze musimy użyć J’

j’aime 

** W czasownikach zakończonych na „-ger” trzeba zostawić E w formie NOUS

nous nageons [nu nażą]
nous plongeons [nu plążą]
nous mangeons [nu mążą] 

3. Na zajęciach w szkole poznaliśmy czasowniki regularne I grupy. 

aimer [eme] lubić, kochać
adorer [adore] uwielbiać
écouter [ekute] słuchać
habiter [abite] mieszkać 

danser [dąse] tańczyć
regarder [regarde] oglądać
jouer [żue] grać, bawić się
chanter [sząte] śpiewać 
détester [deteste] nie cierpieć
parler [parle] mówić, rozmawiać 



4. I jeszcze przypomnimy sobie, jak się robi przeczenie

NE … PAS  - to jest przeczenie 

NE – stoi przed czasownikiem
PAS – stoi po czasowniku 

Je suis 
Je ne suis pas

Il parle 
Il ne parle pas 

Pamiętamy o skróceniu przed samogłoską i „h” 
J’aime 
Je n’aime pas 

Na następne zajęcia online proszę zrobić 
ćwiczenia z pliku „21.05 ćwiczenie”. 

W piątek zajęcia online
9.30 – 10.00 6a dziewczęta
10.15 – 10.45 6a chłopcy
11.00 – 11.30 6d 


