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13. Rodzajnik (Article) 
 

W języku francuskim rzeczowniki są poprzedzone rodzajnikami, któr nie posiadają 

swoich odpowiedników w języku polskim i często w tłumaczeniach są pomijane. 

Rodzajniki występują przed rzeczownikami, z którymi uzgadniają się z nim w liczbie 

i rodzaju.  

 

W języku francuskim wyróżnia się: 

-rodzajniki określone (articles définis) 

le, la, les 

-rodzajniki nieokreślone (articles indéfinis) 

un, une, des 

-rodzajniki cząstkowe 

du, de la, des 

 

 

13.1. Rodzajnik określony (L'article défini) 
 

Rodzajnik określony (l'article défini) określa liczbę (pojedynczą, mnogą) i rodzaj 

(męski, żeński) rzeczowników z którymi się uzgadnia. 

 

le - rodzaj męski, liczba pojedyncza, przykład: Le soleil brille. (Słońce świeci) 

 

la - rodzaj żeński liczba pojedyncza, przykład: La terre tourne autour du soleil. 

(Ziemia krąży wokół słońca) 

 

l' - rodzajnik le i la przybiera formę l' przed rzeczownikiem zaczynającym się od 

samogłoski lub h niemego. 

Np.: l'amour, l'été, l'hindouisme, l'habitude 

 

les - rodzaj męski lub żeński, liczba mnoga. 

Np.: Les enfants jouent devant la maison. (Dzieci bawią się przed domem). 
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Rodzajnik określony występuje przed rzeczownikiem wskazując na to, że przedmiot, 

który określa jest znany. 

 
• Przedmiot jest znany przez osobę która o nim mówi lub pisze. 

  Np.: J'ai laissé le sac à la maison. (Zostawiłem torbę w domu) 

 
• Przedmiot jest znany osobie która o nim mówi lub pisze, jak również jej rozmówcy. 

  Tu viens avec nous voir le match? (Idziesz z nami zobaczyć mecz?) 

 
• Może być znany ponieważ jest jedyny w swoim rodzaju. 

  la terre (Ziemia) 

  le soleil (Słońce) 

  le Premier Ministre (Premier) 

 
• Może być pojęciem znanym przez wszystkich. 

  le chômage (Bezrobocie) 

  le droit (Prawo) 

 
• Ma znaczenie ogólne, wyrażające cechy całego gatunku. 

  Le chien est le meilleur ami de l'homme. (Pies jest najlepszym przyjacielem 

człowieka). 

  Le maïs est une céréale. (Kukurydza jest zbożem). 

 
• Rodzajnik określony jest również używany w celu wyrażenia szacunku dla jakiejś 

funkcji. 

  Np.: Bonjour Monsieur le Directeur! (Dzień dobry Panie Dyrektorze!) 

 
• Rodzajniki określone występują przed nazwami kontynentów, regionów, państw. 

  L'Europe 

  La France 

  La Bretagne 

 

• Rodzajnik określony występuje przed nazwami części ciała, po czasowniku 

zwrotnym. 

  Je me suis cassé la jambe.(Złamałem sobie nogę) 

  Tu te laves les mains. (Myjesz sobie ręce) 
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• Po czasownikach typu aimer (kochać, lubić), adorer (uwielbiać), détester 
(nienawidzić), préférer (woleć) zawsze używamy rodzajników określonych przed 

rzeczownikami. 

  J'adore les glaces. (Uwielbiam lody) 

  Je préfère la musique classique. (Wolę muzykę klasyczną) 

  Je déteste le rap. (Nienawidzę rapu) 

  J'aime les fleurs. (Lubię kwiaty) 

 

• Przed liczebnikiem porządkowym. 

  le premier 

  la première 

  le deuxième 

  le troisième. itd. 

 

• Gdy podajemy datę. 

 Elle est née le 4 novembre 1980. (Urodziła się 4 listopada 1980r.) 

 Nous partons le 3 juillet. (Wyjeżdżamy 3 lipca.) 

 Nous sommes le 2 décembre. (Dzisiaj jest 2 listopada.) 

 

• Przed nazwami pór roku. 

  le printemps (wiosna) 

  l'été (lato) 

  l'automne (jesień) 

  l'hiver (zima) 

 

• Przed nazwami dni tygodnia, gdy mówimy o zwyczaju. 

  Le samedi je vais au cinema. (W każdą sobotę chodzę do kina.) 

 

• Przed jednostkami miar, aby wskazać cenę. 

  Les pommes coûtent 3 zl le kilo. (Jabłka kosztują 3 zł za kilogram.) 
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Dziękujemy za zapoznanie się z fragmentem Repetytorium! 
 

Jeżeli chcesz skorzystać z wiedzy zawartej w pozostałej części, 
 

>> kliknij i zamów! (dostawę masz gratis!) << 
 
 

 
 

http://www.repetytorium.twojfrancuski.pl
http://www.repetytorium.twojfrancuski.pl

