
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le mardi, 26 mai 2020. 

Sujet: Zaimki dopełnienia dalszego (COI). 

 

Cel: poznam zaimki dopełnienia dalszego. 

Materiał w podręczniku – pages 80 et 81. 

 

Proszę spojrzeć na czerwoną ramkę na dole strony 80. Jest tu porównanie zaimków dopełnienia 

bliższego z zaimkami dopełnienia dalszego.  

 

Formy zaimków 1 i 2 osoby liczby pojedynczej i liczby mnogiej zaimków dopełnienia bliższego 

i dalszego są takie same, czyli: me (m’), te (t’), nous, vous. 

Natomiast 3 osoba liczby pojedynczej zaimków dopełniania dalszego ma inną formę lui – zarówno dla 

rodzaju żeńskiego i męskiego, a 3 osoba liczby mnogiej ma formę leur, zarówno dla rodzaju 

żeńskiego i męskiego: 

 

    Zaimki dopełnienia dalszego (COI): 

 

liczba pojedyńcza:  liczba mnoga:  

 
1 os. me/m'   1 os. nous 

2 os. te /t’   2 os. vous 

3 os. lui   3 os. leur 

 

 

Jeśli czasownik zaczyna się na samogłoskę lub h nieme, to zaimki me, te przybierają formę m', 

t'. 

 

Uwaga: Zaimka dopełnienia dalszego dla 3 osoby liczby mnogiej – leur, nie należy mylić z zaimkiem 

dzierżawczym dla 3 os. liczby mnogiej o tej samej formie. 

 

 

Różnica między zaimkami dopełnienia bliższego i dalszego: 

 

Zaimki dopełnienia dalszego (COI) zastępują rzeczowniki lub nazwy własne, przed którymi 

w zdaniu jest przyimek à, de: 

dopełnienie dalsze czasownika występuje po czasownikach wymagających użycia przyimka, 

najczęściej à, de. 

Zatem dopełnienie dalsze czasownika zastępuje część zdania po przyimku à, czy de np.:  



        dopełnienie dalsze czasownika (wprowadzone przyimkiem à) 

 

Je téléphone à Pierre. (Telefonuję do Piotra.) 

Je lui téléphone. (Telefonuję do niego.) 

 

        zaimek dopełnienia dalszego 

          

               dopełnienie dalsze czasownika (wprowadzone przyimkiem à) 

 

Il parle à sa mère. (Rozmawia ze swoją mamą.) 

Il lui parle. (Rozmawia z nią.) 

 

        zaimek dopełnienia dalszego 

 

 

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

 

Il me téléphone. (Dzwoni do mnie.) 

Je te téléphone. (Dzwonię do ciebie.) 

Je lui téléphone. (Dzwonię do niego/niej.) 

Il nous téléphone. (Dzwoni do nas.) 

Je vous téléphone. (Dzwonię do was.) 

Je leur téléphone. (Dzwonię do nich.) 

 

 

Proszę zapisać w zeszycie: 

 

Zaimki dopełnienia dalszego (COI) zastępują rzeczowniki lub nazwy własne, przed którymi w zdaniu 

jest przyimek à, de: 

dopełnienie dalsze czasownika występuje po czasownikach wymagających użycia przyimka, 

najczęściej à, de. 

Zatem dopełnienie dalsze czasownika zastępuje część zdania po przyimku à, czy de np.:  

 

Je téléphone à Pierre. (Telefonuję do Piotra.) 

Je lui téléphone. (Telefonuję do niego.) 



 

Il parle à sa mère. (Rozmawia ze swoją mamą.) 

Il lui parle. (Rozmawia z nią.) 

 

    Zaimki dopełnienia dalszego (COI): 

 

liczba pojedyńcza:  liczba mnoga:  

 
1 os. me/m'   1 os. nous 

2 os. te /t'   2 os. vous 

3 os. lui   3 os. leur 

 

Jeśli czasownik zaczyna się na samogłoskę lub h nieme, to zaimki me, te przybierają formę m', t'. 

Zaimki dopełnienia dalszego stoją w zdaniu przed czasownikiem. 

 

 

Następnie proszę wykonać ćwiczenie z ramki/80 wg przykładu: 

 

a) Tu me prêtes ton appareil? 

 

Proszę wykonać ćw. 3/81 wg podanego w książce przykładu. W tym ćwiczeniu należy użyć zaimków 

dopełnienia dalszego lub bliższego w zależności od tego, czy w zdaniu pojawia się dopełnienie dalsze 

czy bliższe. 

 

 

 

Praca domowa: 

 

Ćw. 3/53. 

 

Przekształć zdania, używając zaimków dopełnienia dalszego wg podanego przykładu: 

 

1) Je prépare une grande surprise à ma sœur. Je lui prépare une grande surprise. 

2) Il explique les exercices aux élèves.  

3) Nous offrons un bon CD à notre fils.  

4) Ils répondent à leur professeur.  

5) Vous envoyez une lettre à votre grand-mère.  

 

 

Wykonane zadania oraz pracę domową należy przesłać do 28.05.2020 r. do godziny 10:00.  

 

 
 


