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Tworzenie liczby mnogiej
Forma żeńska rzeczowników
Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników złożonych
Tłumaczenie na język francuski

1. Przetłumacz na francuski:
Ogólne zasady tworzenie liczby mnogiej rzeczowników:
 Większość rzeczowników przyjmuje w liczbie mnogiej końcówkę -s.
 Rzeczowniki kończące się na -ou w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -s.
Wyjątki tworzą liczbę mnogą przyjmując końcówkę x: pou, bijou, caillou ... .
 Rzeczowniki kończące się na -ail w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -s.
Wyjątki przyjmują końcówkę -aux: travail, vitrail... .
 Rzeczowniki kończące się na -eu w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -x.
Wyjątki przyjmują końcówkę -s: pneu... .
 Rzeczowniki kończące się na -au lub na -eau w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę
-x.
Wyjątki przyjmują końcówkę -s: landau... .
 Rzeczowniki kończące się na -al w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -aux.
Wyjątki przyjmują końcówkę -s: bal, festival, carnaval... .
 Rzeczowniki kończące się na -s, -x, -z nie przyjmują żadnej końcówki w liczbie
mnogiej.
 Niektóre rzeczowniki całkowicie zmieniają formę w liczbie mnogiej: oeil – yeux.
1. student – studenci
2. szyja – szyje
3. pchła – pchły
4. miejsce – miejsca
5. opona – opony
6. rura – rury
7. zamek – zamki
8. flaga – flagi
9. wózek dziecięcy – wózki dziecięce
10. gazeta – gazety
11. zwierzę – zwierzęta
12. bal – bale
13. festiwal – festiwale
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14. szyna – szyny
15. wachlarz – wachlarze
16. praca – prace (roboty)
17. bohater – bohaterowie
18. cena – ceny
19. nos – nosy
20. niedźwiedź – niedźwiedzie
21. oko – oczy

2. Zamień rzeczowniki w poniższych zdaniach na liczbę mnogą:
Uwaga na liczbę mnogą czasownika w zdaniach 1 i 4.
1. Il est professeur d’anglais.
2. Voici un livre à lire.
3. Je cherche la fille de Marie.
4. Le pilote est dans l’avion.
5. Il visite Paris avec un ami.
6. Je visite Paris avec une amie.
7. A Paris, il y a un musée et un cinéma.
8. Hier, nous avons visité un château.
9. Il a un message sur le répondeur.
10. Il y a un mouchoir dans ta poche.

3. W podanych zdaniach zamień rzeczowniki rodzaju męskiego na rzeczowniki rodzaju
żeńskiego:
Ogólne zasady tworzenia rzeczowników rodzaju żeńskiego:
 Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzy się dodając do rzeczownika rodzaju
męskiego końcówkę -e:
o un étudiant – une étudiante
 Rzeczowniki zakończone w rodzaju męskim na -e nie zmieniają formy w rodzaju
żeńskim:
o un pianiste – une pianiste
 Rzeczowniki zakończone w rodzaju męskim na -eur, -oux w rodzaju żeńskim przyjmują
końcówkę -euse, -ouse:
o un danseur – une danseuse
 Rzeczowniki zakończone w rodzaju męskim na -teur, w rodzaju żeńskim przyjmują
końcówkę -trice:
o un traducteur – une traductrice
 Rzeczowniki zakończone w rodzaju męskim na -p, -f w rodzaju żeńskim przyjmują
końcówkę -ve:
o un loup – une louve, un sportif – une sportive
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