
 
 

  Słowniczek – Lekcja 1 

1. de achternaam      nazwisko 

Wat is je achternaam?     Jak masz na nazwisko? 

2. de naam                                                                      imię 

Wat is je naam?     Jak masz na imię? 

3. de nationaliteit                                                          narodowość  

Wat is je nationaliteit?     Jaka jest twoja narodowość? 

4. de postcode                                                                kod pocztowy 

Wat is je postcode?     Jaki jest twój kod pocztowy? 

5. de roepnaam                                                              przezwisko 

Wat is je roepnaam?     Jakie jest twoje przezwisko? 

6. de stad                                                                         miasto     

In welke stad woon je?       W jakim mieście mieszkasz?                                                                       

7. de straat                                                                       ulica 

In welke straat woon je?      Na jakiej ulicy mieszkasz? 

8. de voornaam                                                              pierwsze imię 

Wat is je voornaam?     Jak masz na pierwsze imię? 

9. de vraag                                                                       pytanie 

Ik heb een vraag.     Mam pytanie. 

10. hebben                                                                        mieć 

Ik heb het.      Mam to! 

11. het adres     adres 

Wat is je adres?     Jaki jest twój adres? 

12. het alfabet                                                                  alfabet 

Ken je het alfabet?     Czy znasz alfabet? 

13. het antwoord                                                             odpowiedź 

Dit is het antwoord.     To jest odpowiedź. 

14. het dorp                                                                       wieś 

In welk dorp woon je?     Na jakiej wsi mieszkasz? 



 
 

15. het land                                                                       kraj       

Uit welk land kom je?     Z jakiego kraju pochodzisz?                                                                    

16. het telefoonnummer                                                numer telefonu 

Wat is je telefoonnummer?    Jaki jest twój numer telefonu? 

17. heten                                                                           nazywać się 

Hoe heet je?      Jak się nazywasz? 

18. Hoe ?                                                                             jak? 

Hoe gaat het met jou?     Jak się masz? 

19. In welke?                                                                     w jakim / w jakiej? 

In welke stad woon je?     W jakiej miejscowości mieszkasz? 

20. Jouw, je                                                                       twój, twoja, twoje  

Is dat jouw auto?     Czy to twój samochód? 

21. kennismaken                                                              zapoznać się 

Ik wil met u kennismaken.    Chciałabym się z Panem/ Panią zapoznać. 

22. komen uit                                                                    pochodzić z  

Ik kom uit Polen.      Pochodzę z Polski. 

23. spellen                                                                         przeliterować 

Kunt u uw naam spellen?    Czy mogłaby Pani przeliterować Pani imię? 

24. Waar?                                                                            gdzie 

Waar ben je?      Gdzie jesteś? 

25. Wat?                                                                              co 

Wat is er aan de hand?     Co się dzieje? 

26. Het werkwoord                                                          czasownik 

Dit is het werkwoord.     To jest czasownik. 

27. wonen in                                                                     mieszkać w  

Waar woon je?      Gdzie mieszkasz? 

28. zich voorstellen                                                          przedstawić się 

Stel jezelf voor.      Przedstaw się! 

29. zijn                                                                                być 

Wie is hij?      Kim on jest? 


