FRANCJA – jest trzecim co do wielkości krajem Europy, jednym z założycieli Unii Europejskiej i
członkiem-założycielem ONZ. Największe miasta to: Paryż, Marsylia, Lyon, Tuluza. Francja przyciąga wielu
fascynatów sztuki, architektury oraz kultury francuskiej. Francja rozciąga się od północy do południa
Europy. Leży więc i nad Atlantykiem, i nad Morzem Śródziemnym. Kraj charakteryzuje się bogatą
różnorodnością ziem oraz krajobrazu, klimatu i roślinności.

André Gustave Citroën w czasie podróży
przez Polskę nabył patent na sposób
wytwarzania maszyny do obróbki kół
zębatych daszkowych. Logo marki
przedstawia właśnie zazębienie
daszkowe.

Co warto zobaczyd we Francji:
Marsylia
Luwr

stolica: Paryż waluta: euro
język urzędowy: francuski
dominująca religia:
chrześcijaostwo (katolicyzm)

Zamki nad Loarą

Épernay (stolica francuskiego szampana)

Co warto zjeśd i wypid we Francji:
Ficelle picarde – danie składa się z cienkich naleśników rolowanych z plastrami szynki i z grzybami i
zapiekanych w kremowym sosie.
Escargot – ślimaki, Foie gras – pasztet z wątróbki kaczki lub gęsi
zupa marchwiowa, słodkie makaroniki z Amiens, słynne bite ciasto, wino np. Chardonnay
z Burgundii.

Ważne święta we Francji:
14 lipca – Święto Narodowe Francji
30 lipca – Święto Marsylianki
Ostatnia niedziela maja – Dzieo Matki

Kogut galijski – nieoficjalny
symbol Galii i celtyckich Galów,
przejęty później przez
utożsamiających się z galorzymską kulturą germaoskich
Franków, za spadkobierców
których uważają się dzisiejsi
Francuzi.

Przed wyjazdem do Francji:
filmy: Niebo nad Paryżem reż. Cedric Klapisch, Zakochany
Paryż (wielu reżyserów), Leon zawodowiec reż. Luc Besson,
From Paris with Love reż. Luc Besson, Joanna d`Arc reż. Luc
Besson, Gorzkie gody,
O północy w Paryżu reż. Woody Allen
książki: Francja i wielcy Francuzi (Aleksander Hall), Moje życie we Francji (Julia Child), Podróż do Francji
(Benoit Duteurtre), Nigdy nie będę Francuzem, chodbym nie wiem, jak się starał (Marc Greenside)

MAŁY SŁOWNICZEK POLSKO-FRANCUSKI
Bonjour (dzieo dobry)
Au revoir (do widzenia)
Salut (cześd)
Bonsoir (dobry wieczór)
Bonne nuit (dobranoc)
Comment tu t`appelles? (Jak się nazywasz?)
Je m`appelle… (Nazywam się…)

Quelle heure est il? (Która godzina?)

Je ne sais pas (nie wiem)

Combien ça coûte? (Ile to kosztuje?)

Ça coûte… (To kosztuje…)

Excusez-moi (przepraszam)
Merci (dziękuję)

S`il vous plait (proszę)

JAK SIĘ MASZ?

KTO TO JEST?

(+)
świetnie
dobrze
jako tako
kiepsko
źle

KOBIETA (Femme)
STUDENTKA (Etudiante)

(–)
++ super
+ bien
+/– bof
– pas top
– – mal

MĘŻCZYZNA (Homme)
STUDENT (Etudiant)
sjikp.us.edu.pl

CO TO JEST?
LAMPA (Lampe)
TOREBKA (Sac á main)

ZEGAREK
(Montre)

OKNO (Fenêtre)
DŁUGOPIS (Stylo)

KSIĄŻKA (Livre)
STÓŁ (Table)

KOMÓRKA
(Telephone
portable)

KRZESŁO (Chaise)

