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autorzy: Monique Denyer, Augustyn Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri 

(MEN numer dopuszczenia 567/1/2012) 

Zakres materiału dla uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego 

(Kurs realizuje podstawę programową dla poziomu IV.O) 

 

Klasa 1 

W ramach programu pierwszej klasy uczeń opanowuje podstawowy zasób środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiający realizację 

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 

zainteresowania) 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, jego pomieszczeń, wynajmowanie mieszkania) 

3) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza)  

4) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności 

życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta, styl życia) 

5) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne) 

6) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, 

środki płatnicze)  

7) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie) 

8) sport (np. sport wyczynowy) 

9) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy)     

10) świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta)  

 

Zagadnienia gramatyczne – poziom podstawowy 

Rzeczownik (nom) 

Liczba mnoga z końcówką -s, -aux, -eaux, -eux, 

forma nieregularna: les yeux 

des livres, des animaux, des cadeaux, des 

cheveux  

Rodzajniki (articles) 

Rodzajnik cząstkowy (article partitif)  Ils boivent du café.  

Rodzajniki po przeczeniach Elle n’a pas de billet.  

Je n’aime pas les crustacés.  
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Zaimki przymiotne 

Zaimek przymiotny wskazujący (adjectif 

démonstratif)  

Ces gens sont formidables.  

Zaimek przymiotny dzierżawczy (adjectif possessif)  Ses parents habitent à l’étranger. 

Zaimek przymiotny pytający i wykrzyknikowy 

(adjectif interrogatif et exclamatif)  

Quel film avez-vous vu dernièrement?  

Quel beau spectacle!  

Liczebniki (nombres) 

Liczebniki główne (nombres cardinaux)  Il est dix heures. 

Przymiotnik (adjectif qualificatif) 

Stopniowanie przymiotników: 

• regularne  

• nieregularne  

 

facile, plus facile, le plus facile  

bon, meilleur, le meilleur  

Zaimki (pronoms) 

Zaimki osobowe podmiotu (pronoms personnels 

sujets)  

Nous partons dans deux jours.  

Zaimki zwrotne (pronoms personnels réfléchis)  Tu te sens bien?  

Zaimki osobowe akcentowane (pronoms personnels 

toniques)  

Je vais au cinéma avec toi.  

Il l’a fait lui-même.  

Zaimki osobowe dopełnienia bliższego (pronoms 

personnels compléments d’objet direct)  

Nous les avons vus hier soir.  

Zaimki przysłowne (pronoms adverbiaux) en i y: 

• w funkcji dopełnienia 

• w funkcji okolicznika miejsca 

 

On en a discuté. Il y a répondu.  

Elle en revient demain. On y va.  

Miejsce zaimków w zdaniu: 

• jednego zaimka 

 

Tu les vois?  

Zaimki rzeczowne pytające (pronoms interrogatifs)  Qui prend la parole? Qui es-ce qui est 

venu? 

Czasowniki (verbes) 

Czasowniki: 

• I grupy  

• II grupy 

• III grupy  

 

manger, commencer, appeler, etc.  

finir, choisir, etc.  

attendre, faire, savoir, connaître, etc.  

Czasowniki posiłkowe i półposiłkowe (verbes 

auxiliaires et semi-auxiliaires)  

être, avoir, aller, venir, devoir, pouvoir, 

etc.  

Czasowniki zwrotne (verbes pronominaux)  se lever, s’habiller  

Czasowniki w zwrotach bezosobowych 

(constructions impersonnelles)  

il fait beau, il pleut  
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Tryby i czasy:  

1. Indicatif  

 

• présent: Pierre apprend.  

• passé composé: On a beaucoup 

travaillé.  

• futur proche: Je vais vous quitter.  

2. Impératif  présent: Ferme la porte!  

Przysłówki (adverbes) 

Przysłówki sposobu (adverbes de manière)  Parlez lentement.  

Przysłówki czasu (adverbes de temps)  Elle vient demain.  

Przysłówki miejsca (adverbes de lieu)  Ils habitent loin d’ici.  

Przysłówki opinii (adverbes d’opinion)  Heureusement, il est venu à temps.  

Przysłówki twierdzenia (adverbes d’affirmation)  Oui, ça va.  

Przysłówki przeczenia (adverbes de négation)  Non, merci.  

Przysłówki ilości (adverbes de quantité)  Il fume beaucoup.  

Przysłówki natężenia (adverbes d’intensité)  Tout le monde est très content.  

Przysłówki pytające (adverbes d’interrogation)  Comment vas-tu?  

Przysłówki porównania (adverbes de comparaison)  Il est plus gentil que son copain  

Wyrażenia przysłówkowe (locutions adverbiales)  Il s’est assis près de la porte.  

Stopniowanie przysłówków: 

• regularne 

• nieregularne 

 

vite, plus vite le plus vite  

bien, mieux, le mieux  

Miejsce przysłówków w zdaniu  Ce soir je me couche très tôt.  

Przyimki i spójniki (prépositions et conjonctions) 

Spójniki Elle lit mais elle ne comprend rien. Deux et 

deux font quatre. Il n’est pas là, donc il ne 

peut rien savoir.  

Zdania proste (phrases simples) 

Zdanie oznajmujące  Il a l’intention d’apprendre le français.  

Zdanie pytające  Es-tu content? Pourquoi pleure-t-elle?  

Zdanie przeczące  Ils ne veulent rien savoir.  

Zdanie rozkazujące  Prends un taxi!  

Konstrukcje prezentujące  Voici mes amis.  

Zdanie rozkazujące  Prends un taxi!  

Konstrukcje bezosobowe Il y a encore de la confiture? 

 


