
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le jeudi, 21 mai 2020. 

Sujet: Zaimki dopełnienia bliższego (COD) – ćwiczenia. 

 

Cel: utrwalę wiadomości na temat zaimków dopełnienia bliższego. 

 
Przypomnienie wiadomości na temat zaimków dopełnienia bliższego (COD): 

 

Dopełnienie jest częścią zdania, która określa czasownik, uzupełniając, dopełniając treść wyrazu, 

z którym się łączy, np.: 

   dopełnienie bliższe czasownika 

            zaimek dopełnienia bliższego 

Widzę Piotra. Widzę go. 

 

Oglądamy fotografię. Oglądamy ją. 

 

   zaimek dopełnienia bliższego 

dopełnienie bliższe czasownika 

  

Podkreślone części zdania to dopełnienie bliższe czasownika oraz zaimek dopełnienia bliższego. 

W roli dopełnienia może więc wystąpić nazwa własna (np. Piotr) lub rzeczownik (np. fotografię). 

 

Czasownik może mieć dopełnienie bliższe lub dalsze. Oznacza to, że w zdaniu mogą wystąpić zaimki 

dopełnienia bliższego lub dalszego.  

 

Zaimki dopełnienia bliższego (COD) zastępują nazwy osób lub rzeczy stojące za czasownikiem. 

Pozwalają w ten sposób uniknąć powtarzania nazwy osoby lub rzeczy.  

 

    Zaimki dopełnienia bliższego (COD): 

 

liczba pojedyńcza:  liczba mnoga:  

 
1 os. me   1 os. nous 

2 os. te    2 os. vous 

3 os. le / la   3 os. les 

 

Zaimki dopełnienia bliższego (COD) dla liczby pojedynczej to: me, te, le/la, a dla liczby mnogiej: 

nous, vous, les.  

Jeśli czasownik zaczyna się na samogłoskę lub h nieme, to zaimki me, te, le i la przybierają 

formę m', t', l'. 



Zaimki dopełnienia bliższego stoją w zdaniu przed czasownikiem, np.: 

 

Il m'aime. On mnie kocha. 

Je t'aime. Kocham cię. 

Tu l'aimes. Kochasz go/ją. 

Elles nous aiment. One nas kochają. 

Nous vous aimons. Kochamy was. 

Vous les aimez. Kochacie ich/je. 

 

 

Proszę zapisać w zeszycie: 

 

Zaimki dopełnienia bliższego "dopełniają" czasownik, zastępują rzeczownik lub osobę stojące po 

czasowniku.  

Dopełnienie bliższe czasownika wiąże się bezpośrednio z czasownikiem, bez użycia przyimka: 

między rzeczownikiem/osobą a czasownikiem nie ma żadnego przyimka (co różni je od zaimków 

dopełnienia dalszego). 

Zaimki dopełnienia bliższego stoją przed czasownikiem, np.: 

 

Je vois Pierre. (Widzę Piotra.) 

Je le vois. (Widzę go.) 

 

Nous regardons la photo. (Oglądamy fotografię.) 

Nous la regardons. (Oglądamy ją.) 

 

Zaimki dopełnienia bliższego (COD) zastępują rzeczowniki lub nazwy własne, przed którymi jest: 

 

– rodzajnik określony (le, la, l’, les), np.: 

Nous écoutons les chansons. (Słuchamy piosenek.) →Nous les écoutons (Słuchamy ich.) 

 

– zaimek wskazujący (ce, cet, cette, ces), np. : 

J'aime ce chien. (Lubię tego psa.) → Je l'aime. (Lubię go.) 

 

– zaimek dzierżawczy (mon, ma, mes itd.), np.: 

Nous regardons vos photos. (Oglądamy wasze zdjęcia.) → Nous les regardons. (Oglądamy je.) 

 

 

 



Przekształć zdania, używając  zaimków dopełnienia bliższego wg podanych przykładów: 

 

1) Nous regardons la voiture. Nous la regardons. 

2) Vous cherchez l’appartement. ........................................................... 

3) Je prends ces valises. ........................................................... 

4) Tu prends mon livre. ........................................................... 

5) Elle aime la musique. ........................................................... 

6) Il achète le portable. ........................................................... 

7) Ils font leurs devoirs. ........................................................... 

8) Les élèves écoutent le professeur. ........................................................... 

9) Elle veut cette robe. ........................................................... 

10) Vous m’écoutez ? Oui, nous t’écoutons. 

11) Tu me regardes ? Oui, je ............................... 

12) Tu l’aimes ? Oui, je ............................... 

13) Je dois t’écouter ? Oui, tu dois ............................... 

 

 

Praca domowa: 

Ćw. 2/52. 

 

Wykonane zadania oraz pracę domową należy przesłać do 26.05.2020 r. do godziny 10:00.  

 

 
 


