
Slova
Podstatná jména
- v každé větě musí být vyjádřen podmět (buď podstatným jménem nebo zájmenem)

- členy:

rod jednotné číslo množné číslo
určitý neurčitý určitý neurčitý

M (M) le [l] un [an] les [le] des [de]
F (Ž) la [la] une [ün] les [le] des [de]

- vazby: à le ⇒ au à les ⇒ aux de le ⇒ du

- profese a národnosti: bez členu; jsou to přídavná jména ⇒ malé písmeno na začátku

- francoužština nemá pádové koncovky, 2. pád se často vyjadřuje předložkou de

Přídavná jména
- rody:

M (mužský) F (ženský)
français [fransé] française [franséz]
anglais [anglé] anglaise [angléz]
russe russe
allemand allemande
espagnol espagnole

- příčestí slovesná: z pravidelných sloves: xxxer → xxxé (M), xxxée (F)

(pro množná čísla se přidává koncovka -s, M i F rod se čte stejně)

- umístěna většinou ZA subjektem; výjimky:

petit, grand, bon, beau, neuveau, …

- nepravidelný tvar F rodu:

gentil → gentille vieux → vieille bon → bonne fameux → fameuse
[žaNti] → [žaNtij] [vjö] → [vjej] [boN] → [bon] [famö] → [famö´z]

(ostatní podobná přídavná jména se tvoří obdobně, jako podle vzorů)
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Zájmena
- osobní:

sg pl
je [ž] nous [nu]
tu [ť] vous [vu]
il, elle, ca
[il, el, s]

ils, elles
[il, el]

- ukazovací

M: ce [s(e)] on

cet [set] on pokud následuje samohláska

F: cette [set] ona

pl: ces [se] oni

- přivlastňovací:

sg

sg (M, F) pl
mon, ma notre [nótr]
ton, ta votre [vótr]
son, sa leur [lör]

(pro subjekty začínající samohláskou 
se v sg používá vždy M rod)

pl

sg pl
mes [me] nos [no]
tes [te] vos [vo]
ses [se] leurs [lör]

- rod (u jednotného čísla) se určuje podle rodu přivlastňovaného jména

Číslovky
- tázací: quel [kel] – kolik

- řadové číslovky:

0 zéro [zero]
1 un, une [an, ün]
2 deux [dö]
3 trois [trua]
4 quatre [katr]
5 cinq [seŋk, seŋ]
6 six [sis, si]
7 sept [set]
8 huit [üit, üi]
9 neuf [nöf]

(neuf se váže jako [nev-])

10 dix [dis, di]
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Slovesa
- časování sloves 1. třídy:

infinitiv: parler [parle]
je parle
[parl]

nous parlons
[parloŋ]

tu parles
[parl]

vous parlez
[parle]

il parle
[parl]

ils parlent
[parl]

- budoucí čas opisný: aller + infinitiv (blízká budoucnost, velká jistota)
- s'appeler, rappeler: v přít. čase: sg a 3.os. pl: l zdvojené (protože se tam nečte koncovka)
- vazby:

sloveso vazba význam

jouer
[žue]

à hrát si (na co)
de hrát na (hudební nástroj)

aider {komu} à {s čím} pomáhat (s čím - infinitiv)
faire de dělat co
rappeler sa rappler vzpomenout si na
avoir à {inf} musím něco
faire {přivl.zajm.pl} études studovat
préfér --- {co} upřednostňovat co
présente {koho} à {komu} představovat koho komu

- čárky nad e (aby to nebylo moc jednoduchý;):

infinitiv: espérer [espér]
j'espère nous espérons
tu espères vous espérez
il espère ils espèrent

- obdobně: préfére
- zápor: sloveso → ne sloveso pas (případně n'sloveso pas) [ne .. pa]

Příslovce
- tvoření: {podstatné jméno}+ment

příslovce česky příslovce česky
où [u] kde, kam quand [kaŋ] kdy/když
que co
qui [ki] kdo, který

pourquoi
[purkua]

quel/quelle

proč

jaký/jaká
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příslovce česky příslovce česky
combien de
[koNbjeN]

kolik

beaucoup de hodně
assez de dost
encore ještě

un peu
peu de
trop de
maintenante

trochu
málo
příliš
teď

Předložky
předložka česky předložka česky

dans [dan] v (krabice) sous [su] pod
en face de naproti pour pro
à [a] v/do (město) sur [sür] na

v (hodiny) à côte de vedle
en [aŋ] v/do (u zemí 

rodu ž)
chez u (někoho)

k (někomu)
(hodiny - 
interval)

devant
avant

před (místo)
před (čas)

- dans – à – à obecnější (Je v továrně.), dans konkrétnější (Pracuje v (té) továrně.)

- vazba: à la maison - doma

Ostatní
trop de choses à faire hodně věcí na práci

l'influence de vliv na co

le temps de čas na co

il y a zde je (vazba jako There is v angličtině)

Věty
Otázky

1) intonací   – stavba jako věta oznamovací, ale intonace končí nahoře

2) Est-ce que  

● Est-ce que + {otázka podle 1)}:   odpověď ano/ne, 'Est-ce que' – zdali-pak

● [kde|kam|co|kdy|...] + est-ce que + {otázka podle 1)}:   doplňovací otázky

3) inverzí   – prohozen podmět s přísudkem

● vazba mezi slovesy a zájmeny (pro snažší vázání): est-il, parle-t-il
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