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Polnisch (als Fremdsprache)

Übungen: Basissätze
Ćwiczenia: zdania podstawowe
1. Verbinden Sie!
a) Skąd pani pochodzi?
b) Jak się pan nazywa?
c) Ile ma pan lat?
d) Jak masz na imię?
e) Jakie jest pana nazwisko?
f) Gdzie mieszkasz?
g) Czy mówi pan po niemiecku?
h) Jakie znasz języki?
i) Jak się pan ma?
j) Czy jesteś Polakiem?
k) Czy Warszawa jest w Niemczech?

1) Mam na imię Kasia.
2) Mieszkam w Monachium.
3) Polski, niemiecki, angielski i trochę
francuskiego.
4) Nie, jestem Niemcem. A ty?
5) Nie, jest w Polsce.
6) Dziękuję, dobrze. A pani?
7) Rogalski.
8) Tak. A pan?
9) Nazywam się Jan Kowalski.
10) Z Wrocławia.
11) Mam dwadzieścia dwa lata.

2. Bilden Sie aus den Wörtern Sätze!
Beispiel:
(ja) – być – Niemcy – z(e)
Jestem z Niemiec.
a) pan – pochodzić – skąd ___________________________________________________________________ ?
b) pan – jak – nazywać – się _________________________________________________________________ ?
c) (ja) – mówić – angielsku – nie – po __________________________________________________________ .
d) mówić – czy – pan – niemiecku – po _______________________________________________________ ?
e) (ty) – Berlin – mieszkać – w(e) ______________________________________________________________ .
f) (wy) – Warszawa – mieszkać – w(e) – czy ____________________________________________________ ?
g) (ona) – imię – mieć – Kasia – na ____________________________________________________________ .
h) nazywać – się – nauczyciel – jak ___________________________________________________________ ?
i) być – to – co _______________________________________________________________________________ ?
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Lösungen
1. a) 10 Skąd pani pochodzi? – Z Wrocławia.
b) 9 Jak się pan nazywa? – Nazywam się Jan Kowalski.
c) 11 Ile ma pan lat? – Mam dwadzieścia dwa lata.
d) 1 Jak masz na imię? – Mam na imię Kasia.
e) 7 Jakie jest pana nazwisko? – Rogalski.
f) 2 Gdzie mieszkasz? – Mieszkam w Monachium.
g) 8 Czy mówi pan po niemiecku? – Tak. A pan?
h) 3 Jakie znasz języki? – Polski, niemiecki, angielski i trochę francuskiego.
i) 6 Jak się pan ma? – Dziękuję, dobrze. A pani?
j) 4 Czy jesteś Polakiem? – Nie, jestem Niemcem. A ty?
k) 5 Czy Warszawa jest w Niemczech? – Nie, jest w Polsce.
2. a) Skąd pan pochodzi?
b) Jak się pan nazywa?
c) Nie mówię po angielsku.
d) Czy mówi pan po niemiecku?
e) Mieszkam w Berlinie.
f) Czy mieszkacie w Warszawie?
g) Ma na imię Kasia.
h) Jak się nazywa nauczyciel?
i) Co to jest?
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