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Français Extrême :
Élémentaire i Intermédiaire
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 podstawowym i średnim. Wybór
słownictwa dla poziomu zaawansowanego i biegłego znajdziesz w podręczniku
Français Extrême : Avancé i Supérieur 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

4

Élémentaire

Vie et nature, faune et flore – Życie i przyroda, fauna i flora
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de votre futur bébé ?

Vie – Życie

 homme (m)
L'homme devrait enfin prendre soin de la nature qui l'entoure.
Człowiek powinien wreszcie zatroszczyć się o naturę, która go otacza.

 vie (f)
Il menait une vie pleine d'aventures.
Prowadził życie pełne przygód.

 naître (v)
Je suis née en octobre alors je suis balance.
Urodziłam się w październiku, więc jestem Wagą.

 cellule (f)
Les neurones, ce sont les cellules nerveuses.
Neurony to komórki nerwowe.

 vivre (v)
Peut-on vivre seul et être heureux ?
Czy można żyć samotnie i być szczęśliwym?

 femme (f)
De nombreuses inégalités sociales existent entre l’homme et la femme.
Istnieje sporo nierówności społecznych między mężczyznami i kobietami.

 naissance (f)
Il est fier de pouvoir participer à la naissance de sa fille.
Jest dumny, że mógł uczestniczyć w narodzinach córki.

 survivre (v)
Il est impossible de survivre longtemps sans manger ni boire.
Nie da się długo przetrwać bez jedzenia i picia.

 sommeil (m)
Je vais me coucher, j'ai sommeil.
Idę się położyć, chce mi się spać.

 sexe (m)
Connaissez-vous déjà le sexe de votre futur bébé ?
Znacie już płeć waszego przyszłego dziecka?
Français Extrême : Élémentaire

7

