
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le mardi, 12 mai 2020. 

Sujet: Czas przeszły Passé composé. 

 

Cel:  poznam czas przeszły passé composé. 

Materiał w podręczniku – pages 84 et 85. 

 
 

Proszę spojrzeć na ramkę „Czas przeszły passé composé” na dole strony 84. Są tu zasady tworzenia 

czasu przeszłego passé composé. 

 

Proszę przeczytać ramkę „Czas przeszły passé composé”. 

 
Zatem: czas przeszły passé composé tworzymy z czasownika „posiłkowego” avoir lub être 

odmienionego w czasie teraźniejszym oraz z imiesłowu czasu przeszłego odmienionego czasownika. 

 
 

Proszę zapisać w zeszycie 3 punkty zawierające informacje o czasie passé composé oraz przykłady 

jego użycia: 

 
1) Tworzenie czasu passé composé 

 

a) Czas passé composé jest czasem złożonym z czasownika „posiłkowego” avoir lub être 

odmienionego w czasie teraźniejszym oraz z imiesłowu czasu przeszłego odmienionego czasownika 

(participe passé): 

 
  avoir / être     +     imiesłów czasu przeszłego  

               w czasie teraźniejszym      (participe passé) 

 
j’ai parlé     je suis allé(e) 

tu as parlé     tu es allé(e) 

il/elle/on a parlé    il/elle/on est allé(e) 

nous avons parlé    nous sommes allé(e)s 

vous avez parlé    vous êtes allé(e)s 

ils/elles ont parlé    ils/elles sont allé(e)s 

 

Użycie czasownika „posiłkowego” avoir lub être: 

 
Większość czasowników odmienia się z czasownikiem „posiłkowym” avoir. 

Z czasownikiem être odmieniają się czasowniki zwrotne (np. se lever) i 15 czasowników ruchu 

lub zmiany stanu. Są to: 



aller (iść, jechać) 

arriver (przyjechać) 

venir (przychodzić) 

devenir (stać się, zostać) 

retourner (wrócić) 

entrer (wchodzić) 

rester (zostać) 

passer (przejść) 

sortir (wyjść) 

partir (wyjechać) 

descendre (zejść) 

monter (wejść na górę) 

tomber (upaść) 

naître (rodzić się) 

mourir (umierać). 

 
Elle a acheté le pain. (Kupiła chleb.) 

Je suis allé à Paris. (Pojechałem do Paryża.) 

Je me suis levé à 7 heures. (Wstałem o 7.) 

 
Proszę zauważyć, że w przypadku czasowników zwrotnych, zaimek zwrotny „se” znajduje się 

przed czasownikiem „posiłkowym” être. 

 

b) Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé): 

 

końcówka 

bezokoliczn

ika  

bezokolicznik  participe passé  Nieregularne imiesłowy niektórych czasowników 

 
–er --> –é  parler  parlé  avoir  eu  

–ir --> –i  finir  fini  être  été  

–re --> –u  vendre vendu  faire  fait 

  

 

Proszę przeczytać informacje „Imiesłów czasu przeszłego passé composé” z ramki na górze str. 85.  

 

Zatem, przy odmianie czasownika z czasownikiem „posiłkowym” être należy pamiętać 

o uzgodnieniu imiesłowu czasu przeszłego z podmiotem zdania: w liczbie i rodzaju. Wtedy, dla 

rodzaju żeńskiego dodajemy –e, a dla liczby mnogiej –s. 

Takiego uzgodnienia nie ma, jeśli czasownik odmienia się z czasownikiem „posiłkowym” avoir. 



Proszę zapisać w zeszycie: 

 

c) Uzgadnianie: 

 

W przypadku czasownika „posiłkowego” avoir imiesłów czasu przeszłego pozostaje nieodmieniony, 

np.: 

 

Elle a parlé. / Il a mangé. 

 

W przypadku odmiany z czasownikiem „posiłkowym” être imiesłów czasu przeszłego uzgadnia się 

z podmiotem zdania w liczbie i rodzaju (dla rodzaju żeńskiego dodajemy –e, a dla liczby mnogiej –s), 

np.: 

 

Il est arrivé. / Ils sont arrivés. 

Elle est arrivée. / Elles sont arrivées. 

 
2) Użycie czasu passé composé 

 

Czas passé composé to czas przeszły dokonany, służący do mówienia o czynności, wydarzeniu, które 

miało miejsce w przeszłości. Używamy go, kiedy mówimy o czynności przeszłej dokonanej, która 

zakończyła się w przeszłości, np.: 

 

Il a fait des courses. / Il est allé au cinéma. 

 
3) Wyrażenia czasowe: 

 

aujourd’hui – dzisiaj 

à 4 heures, à 6 heures – o 4-tej, o 6-tej 

ce matin, cet après-midi, ce soir – tego ranka, tego popołudnia, tego wieczoru 

hier (matin, après-midi, soir) – wczoraj (rano, po południu, wieczorem) 

lundi, mardi – w poniedziałek, we wtorek 

ce week-end – tego weekendu 

cet été, cet hiver – tego lata, tej zimy 

en janvier, en février – w styczniu, w lutym 

 

 

Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania: 

 

Co to jest za czas – passé composé? 

Kiedy go używamy?  

Jak tworzy się czas przeszły passé composé? 



Jak tworzy się participe passé? 

Kiedy używamy czasownika „posiłkowego” avoir, a kiedy être? 

Co należy zrobić z imiesłowem czasu przeszłego, gdy czasownik odmienia się z czasownikiem 

„posiłkowym” être? 

 

Praca domowa: 

 

Nauczyć się informacji o czasie przeszłym passé composé: 

1) tworzenie czasu 

2) użycie czasu 

3) wyrażenia czasowe 

4) czasowniki ruchu i zmiany stanu. 

 

Uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika w czasie passé composé: 

 

1) Hier, j’ ......................................... la télévision. (regarder) 

2) Ce matin nous ......................................... une belle surprise. (avoir) 

3) Elle ......................................... au restaurant. (manger) 

4) Ils ......................................... sur l’ordinateur. (jouer) 

5) Vous ......................................... vous promener. (aller) 

6) Je ......................................... le travail la semaine dernière. (finir) 

7) Tu ......................................... à 8 heures, tu ......................................... à ta mère puis tu 

......................................... au travail. (se réveiller / téléphoner / aller) 

8) Il ......................................... sa première maison le 12 mai 1975. (acheter) 

9) Le mois dernier vous ......................................... 5 voitures. (vendre) 

10) Il ......................................... médecin. (devenir) 

 

Wykonaną pracę należy przesłać do 14.05.2020 r. do godziny 10:00.  


