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5.  Determinanty Déterminants
Determinanty to cz !ci mowy okre!laj"ce rzeczowniki, którym towarzysz". Nale#" do nich:

 ! rodzajniki (articles)
 ! liczebniki (adjectifs numéraux)
 ! przymiotniki dzier#awcze (adjectifs possessifs)
 ! przymiotniki wskazuj"ce (adjectifs démonstratifs)
 ! przymiotniki nieokre!lone (adjectifs indéÞ nis)
 ! przymiotniki pytaj"ce i wykrzyknikowe (adjectifs interrogatifs/exclamatifs) 

Rodzajniki oraz liczebniki zosta$y dla wygody osób korzystaj"cych z tej ksi"#ki omówione w osobnych 
rozdzia$ach.

5.1.   Przymiotnik dzier awczy 
Adjectif possessif

Przymiotniki dzier#awcze wyst puj" przed rzeczownikiem i tworz" razem z nim grup  rzeczownikow".
Okre!laj" przynale#no!% oraz sprawc  czynno!ci. 

Poni#sza tabela prezentuje formy przymiotnika dzier#awczego. 

rodzaj m ski
(1 rzecz) 

rodzaj #e&ski
(1 rzecz) 

rodzaj m ski i #e&ski
(wiele rzeczy)

1 posiadacz mon (mój) ma (moja) mes (moi, moje)

ton (twój) ta (twoja) tes (twoi, twoje)

son (jego, jej) sa (jego, jej) ses (jego, jej)

wielu posiadaczy notre (nasz) notre (nasza) nos (nasi, nasze)

votre (wasz) votre (wasza) vos (wasi, wasze)

leur (ich) leur (ich) leurs (ich)

Uwaga!  Je!li rzeczownik rodzaju #e&skiego zaczyna si  na samog$osk  lub h nieme, to ze wzgl dów 
fonetycznych u#ywa si  form mon, ton, son zamiast ma, ta, sa, na przyk$ad:

une adresse – mon adresse (mój adres)
une histoire – mon histoire (moja historia)
une usine – ton usine (twoja fabryka)
une église – son église (jego ko!ció$)

Przed rzeczownikami oznaczaj"cymi cz !ci cia$a u#ywamy zazwyczaj rodzajników okre!lonych, 
a nie przymiotników dzier#awczych:

Il s’est cassé la jambe. – Z$ama$ sobie nog .
J’ai mal à la gorge. – Boli mnie gard$o.

Wyj"tkiem s" wyra#enia frazeologiczne, takie jak:
tenir sa langue (trzyma% j zyk za z bami)
n’en croire pas ses yeux (nie wierzy% w$asnym oczom)
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Przymiotników dzier#awczych u#yjemy równie#, je#eli b dziemy chcieli opisa% zwyczaj, do!wiadczenie, 
które si  powtarza lub nada% wypowiedzi szczególny, emocjonalny wyd'wi k, na przyk$ad:

J’ai mal à ma tête. – (Znów) Boli mnie g$owa.
Sa pauvre jambe lui fait mal. – Jego biedna noga (znów) go boli.

!WICZENIA

1 Uzupe$nij podane zdania odpowiednimi przymiotnikami dzier#awczymi. 

Przyk$ad: Je prends ............... dictionnaire. (Ja bior  mój s$ownik.)

Odpowied': Je prends mon dictionnaire.

 1. Elle montre la photo de ............... famille. (Ona pokazuje zdj cie swojej rodziny.)

 2. Nous vendons ............... maison. (Sprzedajemy nasz dom.)

 3. Elles veulent essayer ............... robes. (One chc" przymierzy% moje sukienki.) 

 4. Je vois ............... frère et ............... sœur. (Widz  jego brata i jego siostr .)

 5. Nous adorons ............... enfants. (Uwielbiamy nasze dzieci.)

 6.  Tu n’as pas un parapluie ? Prends ............... parapluie ! (Nie masz parasola? We' mój 

parasol!) 

 7.  Nous avons oublié la clé. Vous avez ............... clés ? (Zapomnieli!my klucza. Ma pan 

swoje klucze?)

 8. Il me donne ............... main. (On podaje mi swoj" d$o&.)

 9. Je veux ............... argent de poche(! (Chc  moje kieszonkowe!)

10. On voit ............... parents. (Widzimy naszych rodziców.)

5.2.  Przymiotnik wskazuj"cy 
Adjectif démonstratif

Przymiotnik wskazuj"cy (adjectif démonstratif) wskazuje na okre!lon" osob  lub rzecz i wyst puje 
w zdaniu razem z rzeczownikiem. Formy ró#ni" si  w zale#no!ci od rodzaju i liczby rzeczownika. 
Przymiotnik ten mo#e by% wzmocniony przez partyku$  -ci, lub -là, któr" stawia si  po rzeczowniku. 
Partyku$  -ci t$umaczymy na j zyk polski jako „ten, ta tu”, natomiast partyku$  -là t$umaczy si  jako 
„tamten, tamta tam”. 1

liczba pojedyncza liczba mnoga

rodzaj m ski rodzaj #e&ski rodzaj m ski rodzaj #e&ski

forma 
prosta ce / cet1 cette ces

forma 
z$o#ona

ce/cet + rzeczownik-ci cette + rzeczownik-ci ces + rzeczownik-ci

ce/cet + rzeczownik-là cette + rzeczownik-là ces + rzeczownik-là

1 Formy cet u ywamy przed rzeczownikami rodzaju m!skiego rozpoczynaj"cymi si! samog#osk" lub h 
niemym, np.: cet ami (ten przyjaciel).
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