
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le jeudi, 28 mai 2020. 

Sujet: Zaimki COD i COI – tryb rozkazujący. 

 

Cel: potrafię użyć zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w trybie rozkazującym. 

Materiał w podręczniku – page 81. 

 
     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 

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

formę m', t', l'. 

 
 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'. 

 
Proszę spojrzeć na dymki pośrodku strony 81 i przeczytać dialog. 

O jakiej sytuacji jest mowa? – W trakcie meczu piłki ręcznej trener daje instrukcje swoim piłkarzom. 

Proszę zwrócić uwagę na wyrazy napisane niebieską czcionką – są to czasowniki w trybie 

rozkazującym: 

1) z zaimkami dopełnienia dalszego: 

 
„lance-lui” / „reprend-lui” 

 
2) z zaimkami dopełnienia bliższego:  

 
”ne le lance pas” 

 

Jakie jest zatem miejsce tych zaimków względem czasownika? – w formie twierdzącej trybu 

rozkazującego zaimki znajdują się za czasownikiem (1) , a w formie przeczącej trybu 

rozkazującego zaimki znajdują się przed czasownikiem (2). 

W formie twierdzącej między czasownikiem a zaimkiem wstawia się myślnik. 



Proszę spojrzeć na przykłady w czerwonej ramce po prawej stronie/81. Jest tu porównanie miejsca 

zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w formie twierdzącej i w formie przeczącej trybu 

rozkazującego. 

 

1) Forma twierdząca trybu rozkazującego: 

 

         dopełnienie bliższe 

Passe le ballon au gardien ! – Podaj piłkę bramkarzowi! 

   dopełnienie dalsze 

 

Zdanie to przetłumaczymy: „Podaj piłkę bramkarzowi!” 

Dopełnienie bliższe to – „le ballon”, a dopełnienie dalsze – „au gardien”.  

 

Zastąpmy teraz dopełnienia bliższe i dalsze zaimkami dopełnienia bliższego i dalszego: 

 

Passe-le au gardien ! – Podaj ją bramkarzowi! 

Passe-lui le ballon !– Podaj mu piłkę! 

 

Zaimki są za czasownikiem, po myślniku. 

 

Pod spodem ramki jest uwaga:  

W formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimek „me” zmienia się w „moi”, a „te” w „toi”. 

W formie przeczącej zaimki me i te pozostają niezmienione, np.: 

 

Passe-moi la balle ! / Ne me passe pas la balle ! 

Pousse-toi ! / Ne te pousse pas ! 

 

2) Forma przecząca trybu rozkazującego: 

 

          dopełnienie bliższe 

Ne passe pas le ballon aux autres joueurs! – Nie podawaj piłki innym graczom! 

   dopełnienie dalsze 

 

Zdanie to przetłumaczymy: „Nie podawaj piłki innym graczom!” 

Dopełnienie bliższe to – „le ballon”, a dopełnienie dalsze – „aux autres joueurs”.  

 

Po zastąpieniu dopełnienia bliższego i dalszego zaimkami dopełnienia bliższego i dalszego 

otrzymamy następujące formy: 

 

Ne le passe pas aux autres joueurs ! – Nie podawaj jej innym graczom! 

Ne leur passe pas le ballon ! – Nie podawaj im piłki! 



Jak widać na powyższych przykładach, zaimki w formie przeczącej trybu rozkazującego wracają 

przed czasownik. 

     
Proszę zapisać w zeszycie: 

 

W formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimki dopełnienia bliższego i dalszego występują po 

czasowniku, a między czasownikiem a zaimkiem wstawia się myślnik np.: 

 

Prends-le! (Weź go!) 

Cherchez-les! (Szukajcie ich!) 

 

W formie przeczącej trybu rozkazującego zaimki wracają przed czasownik, np.: 

 

Ne le prends pas! (Nie bierz go!) 

Ne les cherchez pas! (Nie szukajcie ich!) 

 

W formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimek „me” zmienia się w „moi”, a „te” w „toi”. 

W formie przeczącej zaimki me i te pozostają niezmienione, np.: 

 

Aide-moi! (Pomóż mi!) 

Ne m'aide pas ! (Nie pomagaj mi!) 

 

 

Następnie proszę wykonać pisemnie ćwiczenie z ramki/81 wg przykładu: 

 

a) Montre-le à tes camarades. 

 

Proszę wykonać ćw. 4/81 wg podanego w książce przykładu.  

 

 

Praca domowa: 

 

Ćw. 5/53. 

Przekształć formę twierdzącą trybu rozkazującego na formę przeczącą wg podanego przykładu: 

 

Envoyez-nous votre numéro!  Ne nous envoyez pas votre numéro! 

Parlons-lui! ...................................................... 

Répondez-leur! ...................................................... 

Passe-nous du sucre! ...................................................... 

 

Wykonane zadania oraz pracę domową należy przesłać do 02.06.2020 r. do godziny 10:00. 


