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niezależny (-a)

W wieku 16 lat mój syn stał  

się niezależny: zaczął pracować 

i zarabiać własne pieniądze.

pesymista (-ka)

Z natury jestem pesymistką, dlatego 

nie lubię zmian i boję się podejmo- 

wać ryzyko. 

optymista (-ka)

patrzeć na świat przez różowe okulary 

(idiom)

Sophie jest prawdziwą optymistką: 

zawsze patrzy na świat przez różowe 

okulary i nigdy się nie zniechęca.

inteligentny (-a)

Ten językoznawca jest inteligentny, 

wszystko łatwo zapamiętuje.

głupi (-a)

Ten człowiek jest głupi, nie rozumie 

prostej instrukcji obsługi.

Lekcja 9 Charakter, osobowość
Wysłuchaj słówek i zwrotów wraz z ich polskim tłumaczeniem, 
powtarzaj je za lektorem. Następnie wysłuchaj zdań ilustrujących 
ich prawidłowe użycie.
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odważny (-a)

Marie jest odważna, nie boi się 

wracać sama z nocnego klubu.

tchórzliwy (-a)

Mój szef jest tchórzem, brakuje mu 

odwagi, żeby poprosić o większe 

premie dla naszego zespołu. 

sympatyczny (-a)

Ona jest sympatyczna, ma więc wielu 

przyjaciół.

pracowity (-a)

Jego pensja wzrosła, ponieważ jest 

pracowity.

leniwy (-a)

Jego syn jest leniwy, nie lubi pracować.

nieśmiały (-a)

Ona jest nieśmiała, wstydzi się mówić 

publicznie.

gadatliwy (-a)

Ta dziewczynka jest gadatliwa, nie 

przestaje mówić.

cierpliwy (-a)

Ten nauczyciel jest cierpliwy 

w stosunku do swoich uczniów.

niecierpliwy (-a)

Luc jest niecierpliwy, nie lubi czekać.

dyskretny (-a)

Sylvie jest bardzo dyskretna, można jej 

powierzyć tajemnice.
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ciepły (-a), serdeczny (-a)

Uczniowie lubią swoją nauczycielkę, 

bo jest bardzo serdeczna.

zabawny (-a)

Pierre jest zabawny, zawsze rozśmiesza 

swoich przyjaciół.

wrażliwy (-a)

Ariane jest wrażliwa na zło wyrządzane 

innym. Zawsze uczestniczy w różnego 

rodzaju protestach.

agresywny (-a)

Boimy się psa naszego sąsiada,  

bo jest bardzo agresywny.

hojny (-a)

Marie jest hojna: dała wieżę hi-fi swojemu 

wnuczkowi jako prezent urodzinowy.

skąpy (-a)

Brigitte mówi, że jej mąż jest skąpy, 

bo nie chce jej kupić nowego futra.

nudny (-a)

Nie mogę już wytrzymać, kiedy on 

mówi, jest taki nudny!

spokojny (-a)

Moja ciotka jest zawsze taka 

spokojna.

pretensjonalny (-a)

Nie lubię jej, bo jest zbyt 

pretensjonalna.

pobłażliwy (-a)

Ta kobieta jest zbyt pobłażliwa 

w stosunku do swoich dzieci. 

Pozwala im robić wszystko,  

na co mają ochotę.
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wesoły (-a)

Roland jest bardzo wesoły, często  

się śmieje.

surowy (-a)

Ten nauczyciel jest bardzo surowy, 

wszyscy uczniowie się go boją.

ostrożny (-a)

Marc jest bardzo ostrożny za 

kierownicą.

nieostrożny (-a)

Emilie jest nieostrożna, dlatego jej 

rodzice nie chcą, żeby zajmowała  

się młodszym bratem. 

zręczny (-a)

Pierre jest najlepszy z gimnastyki, bo 

jest bardzo zręczny.

niezręczny (-a)

Moja siostra jest niezręczna, często 

tłucze talerze.

roztargniony (-a)

Nasz nauczyciel francuskiego jest 

bardzo roztargniony, wczoraj zgubił 

nasze sprawdziany.

ekscentryczny (-a)

W tej indiańskiej spódnicy Marie 

wygląda ekscentrycznie.

skromny (-a)

Mój brat jest skromny, nie lubi 

opowiadać o swoich sukcesach w szkole.

dobrze wychowany (-a)

Pierre jest dobrze wychowany, pomógł 

starszej pani wsiąść do autobusu.
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źle wychowany (-a)

Ten mężczyzna jest źle wychowany, 

obraził mojego męża.

cyniczny (-a)

Politycy są często cyniczni, liczą  

się dla nich tylko władza i pieniądze. 

IDIOMY

być wściekłym

Pierre ją zdenerwował do tego 

stopnia, że teraz jest wściekła.

widzieć wszystko w czarnych barwach

Nie mogę już z nim rozmawiać 

o moich planach. Zniechęca mnie, 

bo widzi wszystko w czarnych 

barwach.

być uczciwym

Mój mąż jest uczciwy: nigdy niczego 

nie ukradł i nigdy nikogo nie oszukał.

być romantykiem

Sophie jest prawdziwą romantyczką: 

czyta tylko poezję!

być zazdrosnym (-ą)

Marc nie znosi, kiedy jego 

narzeczona wychodzi z przyjaciółmi, 

jest z tego powodu zazdrosny.
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ĆWICZENIA

Ćwiczenie 
Połącz przeciwieństwa.

1. a.

2. b.

3. c.

4. d.

5. e.

6. f.

7. g.

8. h.

9. i.

10. j.

11. k.

12. l.

13. m.

Ćwiczenie 
Uzupełnij idiomy.

1.  – widzieć wszystko w czarnych barwach

2.  – być romantykiem

3. – patrzeć na świat przez różowe okulary

4. – być zazdrosnym

5.  – być wściekłym

6.  – być uczciwym
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Ćwiczenie 
Uzupełnij zdania przymiotnikami z listy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


