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Plan spotkania

• Konstrukcje z FAR FARE

• Kiedy ją stosować i jak tłumaczyć

• Kilka słów o LASCIAR FARE

• Czas na pytania

• Ćwiczenia

• Czas na pytania



Ale najpierw 
kilka słów o mnie

Ciao!



COMINCIAMO



Konstrukcje z FAR FARE 
(FARE + bezokolicznik)

• Kiedy to nie podmiot 
wykonuje akcję, ale 
sprawia, że ktoś inny ją 
wykonuje

= sprawić, żeby ktoś coś 
zrobił

1. Z czasownikiem 
nieprzechodnim

2. Z czasownikiem 
przechodnim

3. Z czasownikami 
zwrotnymi



Konstrukcje z FAR FARE 
(FARE + bezokolicznik)

• Kiedy to nie podmiot 
wykonuje akcję, ale 
sprawia, że ktoś inny ją 
wykonuje

1. Z czasownikiem 
nieprzechodnim

2. Z czasownikiem 
przechodnim

3. Z czasownikami 
zwrotnymi

Czasowniki przechodnie mają dopełnienie bliższe - kogo? co?
Np. leggere, cantare, dire, scrivere

Czasowniki nieprzechodnie nie mają dopełnienia bliższego
Np. andare, dormire, piangere, camminare, ballare

Czasowniki przechodnie czasem mogą zachowywać się jak nieprzechodnie



1. Z czasownikami nieprzechodnimi

FAR FARE (qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi (po prostu)

FAR FARE + rzeczownik
FAR FARE + imię

Lui mi fa sorridere.
Faccio dormire il bambino.
Faccio scrivere* gli studenti.
Faccio incontrare Anna e Giulio.

*czasowniki przechodnie czasem mogą się zachowywać jak nieprzechodnie



FAR FARE (qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi (po prostu)

Lui mi fa sorridere.

=> Io sorrido. Qualcuno – dopełnienie bliższe

Uwaga na zaimki!
io – mi - me
tu - ti - te
lui - lo - lui
lei - la - lei
noi - ci - noi
voi - vi - voi
loro - li/le - loro



FAR FARE (qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi (po prostu)

Faccio dormire il bambino.

=> Il bambino dorme.



FAR FARE (qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi (po prostu)

Faccio scrivere gli studenti.

=> Gli studenti scrivono.



FAR FARE (qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi (po prostu)

Faccio incontrare Anna e Giulio.

=> Anna e Giulio si incontrano.



2a. Z czasownikami przechodnimi

FAR FARE (qualcosa a qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi

FAR FARE + rzeczownik + a + imię/rzeczownik

Faccio scrivere un racconto agli studenti.

Faccio vedere le foto ai miei genitori.

Faccio sentire una canzone ad Andrea.



FAR FARE (qualcosa a qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi

Faccio scrivere un racconto agli studenti.

Gli faccio scrivere un racconto.

=> Gli studenti scrivono un racconto.
A qualcuno – dopełnienie dalsze

Uwaga na zaimki!
io – mi - a me
tu - ti - a te
lui - gli - a lui
lei - le - a lei
noi - ci - a noi
voi - vi - a voi
loro - gli - a loro



FAR FARE (qualcosa a qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi

Faccio vedere le foto ai miei genitori.

=> I miei genitori vedono le foto.



FAR FARE (qualcosa a qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi

Faccio sentire una canzone ad Andrea.

=> Andrea sente una canzone.



FAR FARE (qualcosa a qualcuno) = sprawić, że ktoś coś zrobi

Faccio sentire una canzone ad Andrea.

Gliela faccio sentire.

=> Andrea sente una canzone.



2b. Z czasownikami przechodnimi
FAR FARE (qualcosa a qualcuno da/a qualcuno) = sprawić, że 
ktoś coś komuś zrobi

FAR FARE + rzeczownik + a + imię/ rzeczownik + da/a 
+ imię/ rzeczownik

Faccio scrivere un messaggio agli studenti dalla mia
assistente.
Faccio raccontare una storia a Marco da mio padre.
Lui fa scrivere il messaggio a Maria proprio a me!*

*bardzo ważną rolę gra intonacja w tym przypadku



FAR FARE (qualcosa a qualcuno da/a qualcuno) = sprawić,    
że ktoś coś komuś zrobi

Faccio scrivere un messaggio agli studenti dalla mia
assistente.

=> La mia assistente scrive un messaggio agli studenti.



FAR FARE (qualcosa a qualcuno da/a qualcuno) = sprawić,    
że ktoś coś komuś zrobi

Faccio raccontare una storia a Marco da mio padre.

=> Mio padre racconta una storia a Marco.



FAR FARE (qualcosa a qualcuno da/a qualcuno) = sprawić,    
że ktoś coś komuś zrobi

Lui fa scrivere il messaggio a Maria proprio a me!

=> Proprio io devo scrivere il messaggio a Maria.



3. Z czasownikami zwrotnymi
FARSI FARE (qualcosa da qualcuno) = sprawić, że ktoś coś dla nas zrobi

Czasowniki zwrotne tracą zaimek!
Zaimki mogą:
• Łączyć się z czasownikiem FARE

• Być przed czasownikiem FARE

FARSI FARE + rodzajnik + rzeczownik + da + (rodzajnik +) imię/rzeczownik

Mi faccio tagliare i capelli dal parrucchiere.
Voglio farti arrabbiare. Bravo, mi hai già fatto arrabbiare.



FARSI FARE (qualcosa da qualcuno) = sprawić, że ktoś coś dla nas zrobi

Mi faccio tagliare i capelli dal parrucchiere.

=> Il parrucchiere mi taglia i capelli.



FARSI FARE (qualcosa da qualcuno) = sprawić, że ktoś coś dla nas zrobi

Voglio farti arrabbiare. 

Bravo, mi hai già fatto arrabbiare.

=> Io mi sono arrabbiato.



Kiedy ją stosować?
• Kiedy nie wykonuje się czegoś bezpośrednio, ale ma się 

wpływ na to, żeby ktoś to zrobił
Parlo per farti capire questa regola.
Ti faccio vedere molti esempi.

• Jeśli chce się uzyskać odosobnienie podmiotu (liczy się 
cel akcji, a nie sama akcja)

Quello che dici fa ridere.
Questa lezione mi ha fatto capire molte cose.

Nie chodzi tu tylko o rozkazy!

Wręcz przeciwnie!!!



Jak to tłumaczyć?
W teorii:

• Sprawić, żeby ktoś coś zrobił

• Zmusić kogoś do zrobienia czegoś

• Pozwolić komuś coś zrobić

• Dać komuś coś do zrobienia

W praktyce: bardzo różnie!



Kilka przykładów:

• Fa’ entrare il prossimo paziente = wpuść następnego pacjenta

• Fatti sentire ogni tanto! = odezwij się od czasu do czasu

• Fammi entrare! = wpuść mnie

• Fammi uscire! = wypuść mnie

• Mi fai ridere = rozśmieszasz mnie

• Mi sono fatto imbrogliare = dałem się nabrać



LASCIAR FARE
LASCIAR FARE (qualcosa a qualcuno) = pozwolić komuś coś zrobić

LASCIAR FARE = FAR FARE 
w niektórych sytuacjach

np. 
Mio padre mi fa guidare la sua macchina.
Mio padre mi lascia guidare la sua macchina.



LASCIAR FARE
LASCIAR FARE (qualcosa a qualcuno) = pozwolić komuś coś zrobić

LASCIAR FARE ≠ FAR FARE 
w niektórych sytuacjach

np. 
Ti faccio credere che sia vero.
Ti lascio credere che sia vero.



Domande



Facciamo
qualche
esercizio!



Przetłumacz zdanie:

Dasz mi posłuchać 
nowej piosenki Laury 
Pausini?



Mi fai sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini?



Zamień na czas 
przyszły:

Mi fai sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini?



Mi farai sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini?



Zamień na czas 
przeszły (passato
prossimo):

Mi fai sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini?



Mi hai fatto sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini?



Przetłumacz:

Daj mi posłuchać 
nowej piosenki 
Laury Pausini!



Fammi sentire
la nuova canzone
di Laura Pausini!



Skracamy do 
zaimków.

Przetłumacz:

Daj mi ją posłuchać!



Fammela sentire



Domande



Dodatkowe ćwiczenia

Zniżka 23%

do 26 stycznia, wpisując 
kod kuponu podczas 
składania zamówienia

Kod: PRIMOINCONTRO23

www.poprostuwloski.pl/sklep



Dodatkowe ćwiczenia

Zniżka 23%

do 26 stycznia, wpisując 
kod kuponu podczas 
składania zamówienia

Kod: PRIMOINCONTRO23

www.poprostuwloski.pl/sklep



Darmowe materiały



I nie tylko!

www.poprostuwloski.pl/sklep



Grazie!

Alla prossima!


