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Les articles définis et indéfinis
rodzajniki	określone	i	nieokreślone

Rodzajniki określone i nieokreślone
Rodzajniki	to	specyficzne	formy	językowe	niewystępujące	w	języku	polskim.	
Stoją	one	właściwie	przed	każdym	rzeczownikiem	francuskim,	chyba	że	
zapisano	przed	nim	liczebnik,	przymiotnik	lub	zaimek	dzierżawczy	(np.	
pierwszy,	ładny,	mój	itd.).	Ogólnie	rodzajnik	wskazuje,	czy	rzeczownik,	
przed	którym	stoi,	jest	a)	określony,	czyli	jest	nam	znany	lub	jest	jedyny	
w	swoim	rodzaju,	czy	b)	nieokreślony,	czyli	nie	wiemy	o	nim	nazbyt	
wiele	i	nie	jest	on	jedyny	w	swoim	rodzaju,	a	stanowi	jeden	z	wielu	jemu	
podobnych	(zrozumiecie	to	lepiej,	gdy	przejrzycie	przykłady	podane	
poniżej).	Dodatkowo	każdy	rodzajnik	informuje,	czy	rzeczownik,	przed	
którym	stoi,	jest	w	liczbie	pojedynczej	czy	mnogiej;	część	rodzajników	
pozwala	także	rozpoznać	rodzaj	gramatyczny	rzeczownika.

Rodzajników określonych:
le	(r.m.),	la	(r.ż.),	l’ (przed	wyrazami	rozpoczynającymi	się	samogłoską),	
les	(lm.)
używamy najczęściej:

a)	 Gdy	coś,	o	czym	mówimy,	jest	nam	znane:

C’est	la	soeur	de	Patrick.	To	jest	siostra	Patryka.

b)	 Gdy	uogólniamy	to,	o	czym	mówimy	(i	mamy	na	myśli:	wszyscy,	
zawsze	itp.):

Les	Français	parlent	français.	
Francuzi	mówią	po	francusku	(w	domyśle:	wszyscy	Francuzi	zawsze	
mówią	po	francusku).

La	viande	n’est	pas	bonne	pour	la	santé.	
Mięso	nie	jest	dobre	dla	zdrowia	(w	domyśle:	żadne	mięso	nie	jest	
dobre	dla	zdrowia	w	ogóle).

1
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c)	 Gdy	mówimy	m.in.	o:

•	 nazwiskach:

Je	rencontre	les	Dupont	ce	soir.	Tego	wieczoru	spotykam	się	
z	państwem	Dupont.

•	 częściach	ciała:

J’ai	mal	à	la	tête.	Boli	mnie	głowa.

•	 krajach,	kontynentach	i	regionach:

l’Afrique,	la	Pologne

W	powyższych	przykładach	rzeczownik	stojący	za	rodzajnikiem	należy	do	
kategorii	„jedyny	w	swoim	rodzaju”;	mówiąc,	że	boli	mnie	głowa,	mam	
na	myśli	swoją	głowę	( jedyną,	jaką	mam),	a	nie	czyjąś;	Afryka	również	jest	
jedyna	w	swoim	rodzaju	—	nie	ma	innego	takiego	kontynentu.

d)	 Gdy	używamy	czasowników	mówiących	o	uczuciach,	stosunku	do	
czegoś:	aimer,	adorer,	préférer,	détester	itd.:

J’aime	les	chats.	Kocham	koty.
Je	déteste	les	bananes.	Nie	cierpię	bananów.

e)	 Przed	przymiotnikami	w	stopniu	najwyższym	oraz	następującymi	
przymiotnikami	—	w	liczbie	pojedynczej	i	mnogiej,	w	rodzaju	męskim	
i	żeńskim:

le	premier	(pierwszy),	le	dernier	(ostatni),	l’unique	( jedyny),	le	seul	
( jedyny),	le	même	(taki	sam)	

Nous	avons	les	mêmes	portables.	Mamy	takie	same	telefony	
komórkowe.

Rodzajników nieokreślonych:
un	(r.m.),	une	(r.ż.),	des	(lm.)
używamy:

a)	 Gdy	mówimy	o	czymś	po	raz	pierwszy	lub	określamy	coś	jako:	jakiś,	
jeden	z	wielu:

Pierre	a	une	voiture.	
Piotr	ma	samochód	(nie	wiemy	jaki).
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Tu	as	des	animaux?	
Masz	jakieś	zwierzęta?

C’est	une	rue	très	chère	à	Paris.	
To	droga	ulica	w	Paryżu	( jedna	z	wielu	drogich	ulic	w	Paryżu).

b)	 Gdy	obok	rzeczownika	stoi	określający	go	przymiotnik,	a	po	
rzeczowniku	nie	stoi	żadne	dopełnienie	(wprowadzone	przez	de	lub	
que)	ani	zdanie	podrzędne	wprowadzone	przez	qui	:

C’est	une	belle	maison.	
To	ładny	dom.

Vous	avez	un	joli	collier.	
Ma	pani	ładny	naszyjnik.

Uwaga!	Gdy	funkcję	określenia	pełnią	wyrazy:	le premier,	le dernier,	le seul,	le 
même,	l’unique	(w	rodzaju	męskim	lub	żeńskim,	w	liczbie	pojedynczej	lub	
mnogiej),	wówczas	używamy	rodzajników	określonych.

Nous	avons	les	mêmes	cahiers.	
Mamy	takie	same	zeszyty.

C’est	la	seule	personne	qui	fait	des	crêpes	comme	ma	grand	‑mère.	
To	jedyna	osoba,	która	robi	naleśniki	jak	moja	babcia.

Ponadto	jeśli	przed	rzeczownikiem	stoi	przymiotnik	i	oba	wyrazy	są	w	liczbie	
mnogiej,	używamy	przed	nimi	rodzajnika	de:

Elle	a	de	beaux	yeux.	
Ona	ma	ładne	oczy.

Rodzajniki w zdaniach przeczących
Rodzajniki określone	nie	zmieniają	swojej	postaci	w	zdaniach	przeczących.

C’est	la	moto	de	Robert.		
To	jest	motor	Roberta.

Ce	n’est	pas	la	moto	de	Robert.		
To	nie	jest	motor	Roberta.

Rodzajniki nieokreślone	zmieniają	się	w	zdaniach	przeczących	na	de	(d’	—	przed	
samogłoską).

Il a des enfants. On ma dzieci.
Il n’a pas d’enfants. On nie ma dzieci.
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Uwaga! Jeśli w zdaniu występuje czasownik être, stojące po nim 
rodzajniki, nawet nieokreślone, nie zmieniają swojej postaci w zdaniu 
przeczącym!

C’est un stylo.
Ce n’est pas un stylo.

Przeanalizujcie	przykłady:

a)	 C’est	le	bureau	de	Pierre.	

To	jest	biuro	Piotra	(biuro,	w	którym	pracuje	Piotr;	jako	że	można	
pracować	tylko	w	jednym	biurze	w	danej	chwili,	trzeba	zastosować	
rodzajnik	le).

b)	 Tu	as	des	études	supérieures?

Ukończyłeś	jakieś	studia	wyższe?

c)	 J’habite	dans	la	capitale.

Mieszkam	w	stolicy	(każdy	kraj	ma	tylko	jedną	stolicę,	stąd	użycie	
rodzajnika	la).

d)	 J’aime	les	fleurs.

Lubię	kwiaty	(uogólnienie,	więc	trzeba	użyć	rodzajnika	les).

e)	 C’est	un	bon	client	de	notre	agence.

To	jest	dobry	klient	naszej	agencji	(używamy	rodzajnika	un,	gdyż	
obok	rzeczownika	stoi	przymiotnik,	a	poza	tym	agencja	ma	
zapewne	wielu	dobrych	klientów).

Ex. 1.
Pamiętając o zasadach podanych powyżej, spróbujcie uzupełnić zdania 
brakującymi rodzajnikami określonymi lub nieokreślonymi.

	 1.	Tu as __________ frère ou __________ soeur?

	 2.	Je n’ai pas __________ travail.

	 3.	Il aime __________ chansons françaises.
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	 4.	Vous connaissez __________ chansons italiennes?

	 5.	Je voudrais __________ bière allemande.

	 6.	Je préfère __________ thé.

	 7.	Ce n’est pas __________ poème de Mathilde.

	 8.	Elles ont __________ cheveux longs.

	 9.	Nous avons __________ petits appartements.

	 10.	C’est __________ maison de Coralie?

	 11.	Il n’a pas __________ voiture de sport.
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