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Français Extrême :
Avancé i Supérieur
Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce publikację ze słownictwem wybranym
z kursu multimedialnego Français Extrême, przygotowaną z myślą o osobach
ceniących sobie naukę przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Przejrzysty układ
treści na stronie pozwala na swobodne orientowanie się i poruszanie w treści książki,
jak również na dodawanie własnych uwag, zaznaczeń i notatek do wybranych haseł.
Na każdej rozkładówce podręcznika znajdziesz listę słówek lub wyrażeń w języku
francuskim, opatrzonych polskimi tłumaczeniami i przykładami użycia. Nauka
z książką polega na zasłonięciu treści po prawej stronie i stopniowym odsłanianiu jej,
w miarę udzielania odpowiedzi na „pytania” ze strony lewej. Widoczne po lewej stronie
polskie tłumaczenia haseł i przykłady z luką mają za zadanie naprowadzenie uczącego
się na prawidłową odpowiedź w języku francuskim. Poprawność odpowiedzi należy
zweryfikować poprzez samodzielne porównanie jej z informacjami na stronie prawej.
Publikacja obejmuje słownictwo na poziomie zaawansowanym i biegłym. Wybór
słownictwa dla poziomu podstawowego i średniego znajdziesz w podręczniku
Français Extrême : Élémentaire i Intermédiaire z tej samej serii.
Wydanie książkowe obejmuje słownictwo dostępne w znacznie obszerniejszej
multimedialnej wersji kursu Français Extrême, przystosowanej do nauki online
(w serwisie www.SuperMemo.com), w aplikacji SuperMemo.com na komputery
PC z systemem operacyjnym Windows oraz na urządzeniach mobilnych z systemem
operacyjnym iOS i Android. Wszystkie kursy multimedialne z tej serii zostały
opracowane z użyciem uznanej, opartej na badaniach naukowych i wielokrotnie
nagradzanej metody SuperMemo. Jej zastosowanie w kursie językowym pozwala
na zminimalizowanie czasu nauki przy zachowaniu prawie 100% efektywności
pamiętania materiału. Dzięki kalendarzowi nauki oraz planowi powtórek kursy z serii
Français Extrême są jednocześnie indywidualnym planem nauki osoby uczącej się,
dzięki czemu pomagają przyswajać sobie nowe słownictwo w maksymalnie efektywny
sposób. Nauka z kursami nie jest obciążająca pomimo swojej intensywności –
wystarczy poświęcić jej 20 minut dziennie, aby zauważalnie poszerzyć swoje zasoby
leksykalne. Wynika to ze zdolności programu do optymalnego dostosowywania się
do indywidualnych możliwości językowych i czasowych konkretnej osoby.
Życzymy owocnej nauki!
SuperMemo World
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Avancé

Vie et nature, faune et flore – Życie i przyroda, fauna i flora

Ton patron se prend pour le centre du monde. Il a un
Les fourmis

ego 
surdimensionné !

pasożytować 
les rosiers avec leur élevage de pucerons.

inkubacja, wylęg 
Les poussins apparaissent après trois semaines d’
.
Les

naczelne 
se caractérisaient par la force et l’instinct maternel.
wysiadywać : wysiedzieć jaja 
La canne pond des œufs et les
pendant 28 jours.

(s)krzyżować 
un âne et une jument donne naissance à une mule ou à un mulet.
L’

wdychanie, inhalacja 
de gaz asphyxiants a entraîné la mort de 20 personnes.
La respiration consiste en inspirations et

wydech 
.

odwodnienie 
de la peau provoque une sensation de tiraillement cutané.

La

możliwość rozwoju, istnienia 
Sans les fonds nécessaires, la
du projet est nulle.
wydawać : wydać pomruki, (za)mruczeć 
Quand je caresse mon chat, il
de plaisir.
La constipation est un problème de
Les

ssanie, karmienie piersią 
du sein le stimulent et la lactation se continue ainsi.

Un réseau de communication dense

unerwiać : unerwić 
désormais la planète : internet.

La femme s’est évanouie après avoir
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wypróżnienie 
des matières fécales.

wdychać 
des fumées toxiques.

Vie – Życie

 ego (m)
Ton patron se prend pour le centre du monde. Il a un ego surdimensionné !

 parasiter (v)
Les fourmis parasitent les rosiers avec leur élevage de pucerons.

 incubation (f)
Les poussins apparaissent après trois semaines d’incubation.

 primates (mpl)
Les primates se caractérisaient par la force et l’instinct maternel.

 couver (v)
La canne pond des œufs et les couve pendant 28 jours.

 hybrider (v)
Hybrider un âne et une jument donne naissance à une mule ou à un mulet.

 inhalation (f)
L’inhalation de gaz asphyxiants a entraîné la mort de 20 personnes.

 expiration (f)
La respiration consiste en inspirations et expirations.

 déshydratation (f)
La déshydratation de la peau provoque une sensation de tiraillement cutané.

 viabilité (f)
Sans les fonds nécessaires, la viabilité du projet est nulle.

 ronronner (v)
Quand je caresse mon chat, il ronronne de plaisir.

 déjection (f)
La constipation est un problème de déjection des matières fécales.

 tétée (f)
Les tétées du sein le stimulent et la lactation se continue ainsi.

 innerver (v)
Un réseau de communication dense innerve désormais la planète : internet.

 inhaler (v)
La femme s’est évanouie après avoir inhalé des fumées toxiques.
Français Extrême : Avancé
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