
1. Bonjour.

2. Bonsoir.

3. Salut.

4. Ça va?

5. Comment ça va ?

6. Comment vas-tu?

7. Comment allez-vous ?

8. Enchanté.

/bɔ̃.ʒur/

/bɔ̃.swar/

/sa.ly/

/sa va/ 

/kɔ.mɑ̃ sa va/

/kɔ.mɑ̃ va ty/

/kɔ.mɑ̃‿ta.le vu/

/ɑ̃.ʃɑ̃.te/

1. Dzień dobry.

2. Dobry wieczór.

3. Cześć.

4. Wszystko w porządku? 

5. Wszystko w porządku? 

6. Wszystko w porządku? 

7. Wszystko w porządku?

8. Miło mi cię/Panią/Pana poznać.

„Ça va”

• To jeden z najbardziej znanych i najczęściej używanych 

zwrotów w języku francuskim.

• To zwrot, który Francuzi używają jako dodatek do 

przywitania. Np. „Salut. Ça va?”, „Bonjour. Ça va?”

• Jest to ogólne pytanie znaczące mniej więcej „Czy wszystko 

w porządku?”.

• Zwyczajowo odpowiada się na nie w ten sam sposób, czyli 

„Ça va”. „Tak, wszystko w porządku.” (Tak jak na „Bonjour” 

odpowiadamy „Bonjour”, tak na „Ça va” odpowiadamy „Ça 

va”.)

• To pytanie jest w formie bezosobowej, więc można go 

używać zarówno do osób, z którymi jesteśmy na Ty, jak i do 

osób, z którymi jesteśmy na Pan/Pani.

• Można go też użyć w wielu innych sytuacjach np. gdy 

chcemy się upewnić, czy druga osoba dobrze się czuje.

 

„Comment ça va ? ”

• To zwrot używany tak jak  „Ça va”. Słowo "comment"  znaczy 

dosłownie "jak"?

• Ten zwrot można przetłumaczyć  „Jak się sprawy mają? Jak życie? 

Jak leci? Co słychać?”.

• To pytanie również jest w formie bezosobowej, więc można go 

używać zarówno do osób, z którymi jesteśmy na Ty, jak i do osób, z 

którymi jesteśmy na Pan/Pani.

• Na to pytanie również odpowiadamy „Ça va” czyli „Wszystko 

dobrze.”

 

„Comment vas-tu?”

• To zwrot, który znaczy to samo co „Comment ça va?” ale używany 

jest do osób, z którymi jesteśmy na Ty (odmiana czasownika „aller” 

dla drugiej osoby liczby pojedynczej „tu” – „ty”)

 

„Comment allez-vous?”

• To zwrot, który znaczy to samo co „Comment ça va » ale używany 

jest do osób, z którymi jesteśmy na Pan/Pani (odmiana czasownika 

„aller” dla drugiej ososby liczby mnogiej „vous” – „Pan/Pani”.)

1. Dzień dobry.

2. Dobry wieczór.

3. Cześć.

4. Wszystko w porządku? 

5. Wszystko w porządku? 

6. Wszystko w porządku (u Ciebie)? 

7. Wszystko w porządku (u Pani/Pana)?

8. Miło mi cię/Panią/Pana poznać.

Ćwiczenie 1: przetłumacz
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