
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le jeudi, 14 mai 2020. 

Sujet: Passé composé – ćwiczenia. 

 

Cel:  utrwalę wiadomości na temat czasu przeszłego passé composé. 

Materiał w podręczniku – page 85. 

 
 

Przypomnienie wiadomości na temat czasu przeszłego passé composé: 

 

Tworzenie czasu passé composé: 

 

  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.  

 

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 

  

 

 



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. 

 
 

Proszę wykonać ćwiczenie w ramce ze strony 85. 

 

Następnie proszę wykonać ćw. 2/85. Są tu 4 zdjęcia z podpisami w czasie teraźniejszym, które należy 

zamienić na czas przeszły passé composé. Proszę wzorować się na podanym przykładzie do 1 zdjęcia. 

Uwaga: odmieniając czasownik z czasownikiem posiłkowym être należy pamiętać o uzgodnieniu 

participe passé, tam gdzie potrzeba. 

 

Proszę wykonać ćw. 4/85 wg podanego w książce przykładu. Również należy pamiętać o uzgodnieniu 

participe passé w przypadku odmiany czasownika z czasownikiem posiłkowym être. 

 

 

Praca domowa: 

 

Opowiedzieć, co robiłem w ostatni weekend w czasie passé composé: 6 zdań, w których należy użyć 

wyrażeń czasowych, np. w sobotę rano, po południu, wieczorem... 

 

Wykonane zadania oraz pracę domową należy przesłać do 19.05.2020 r. do godziny 10:00.  

 

 
 

Na następnej lekcji, tj. 19.05.2020 r. otrzymacie zadania z czasu passé composé  do wykonania na 

ocenę. 


