11

Ik speel graag
viool

Tekst

11.1

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy tekst.
Ik heet Karin. Ik zit op de middelbare school. Ik heb
veel hobby’s. Van boeken lezen houd ik niet. Ik doe
liever iets praktisch. In mijn vrije tijd doe ik graag aan
sport, bijvoorbeeld voetbal of basketbal. Ik houd van
muziek dus speel ik regelmatig viool en gitaar. Ik ben
dol op talen leren en ik besteed veel tijd aan het leren
van het Engels en het Frans.

S�ownictwo i wyrażenia
de middelbare
school
de hobby
boeken lezen
het boek
lezen
aan sport doen
bijvoorbeeld
het voetbal
het basketbal

11.2

szkoła średnia

muzyka
więc, zatem
hobby
grać, bawić się
czytanie książek
skrzypce
książka
gitara
czytać
szaleć za czymś,
uprawiać sport
uwielbiać
talen leren
na przykład
uczenie się
piłka nożna (gra)
języków
koszykówka (gra) tijd besteden aan przeznaczać czas na
de muziek
dus
spelen
de viool
de gitaar
dol zijn op iets

Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1.
2.
3.
4.

Karin zit op school.
Karin speelt basketbal.
Karin leest graag.
Karin leert veel Frans.

P/F
P/F
P/F
P/F
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S�ownictwo i wyrażenia
de postzegel
znaczek pocztowy
verzamelen
zbierać, gromadzić
opruimen
sprzątać
de les
lekcja
de piano
fortepian
bloggen
pisać blog
de activiteit
czynność
een hekel hebben nie cierpieć, nie
aan
znosić
schaatsen
jeździć na łyżwach
ontwikkelen (zich) rozwijać się
Wat voor activiteiten doe je graag?
Wat doe je liever?
Ga je graag uit of blijf je liever
thuis?
Ik speel graag buiten.
Tine gaat graag naar de bioscoop.
Ik breng tijd samen met vrienden
door.
Door boeken te lezen kan ik me
ontwikkelen.
Ik heb een hekel aan opruimen.
Na school heb ik pianoles.
Ik blog regelmatig.

11.3

naar TV kijken
kijken*,
bekijken*
voetballen
door
tijd
doorbrengen*
buiten

oglądać telewizję
patrzeć, oglądać
grać w piłkę nożną
przez
spędzać czas
na zewnątrz, na
dworze
razem, wspólnie z
przyjaciel

samen (met)
de vriend
Co lubisz robić?
Co wolisz robić?
Lubisz wychodzić czy wolisz
zostawać w domu?
Lubię bawić się na dworze.
Tine lubi chodzić do kina.
Spędzam czas wspólnie
z przyjaciółmi.
Poprzez czytanie książek mogę się
rozwijać.
Nie cierpię sprzątać.
Po szkole mam lekcję gry na pianinie.
Regularnie pisuję bloga.

Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zwroty zbuduj podobny tekst.
houden van

les

hekel

sport

schaatsen

bloggen

Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po niderlandzku w następujących sytuacjach:
1. Spróbuj przekonać koleżankę do gry na fortepianie. Powiedz, że ty się

dzięki temu rozwijasz.

2. Nie cierpisz muzyki klasycznej. Wyraź to.
3. Powiedz koledze, że uwielbiasz jeździć na łyżwach.

54

11 Ik speel graag viool

Obja�nienia
Aby powiedzieć po niderlandzku, że coś lubimy robić, używamy przysłówka
graag. Mówimy wtedy dosłownie, że robimy coś chętnie:
Ik ga graag uit. Ik speel graag basketbal. Ik lees graag boeken.
Można też dosłownie powiedzieć, że coś kochamy, uwielbiamy:
Ik houd van kaartjes spelen. – Uwielbiam grać w karty.
lub użyć konstrukcji dol zijn op albo leuk vinden, która oznacza „uwielbiać, szaleć
za czymś”. Tym samym, by wyrazić, że czegoś nie lubimy, możemy powiedzieć to
w ten sam sposób, dodając przeczenia: Ik ga niet graag uit. Ik houd niet van kaartjes
spelen. Ik ben niet dol op vreemde talen. Lub po prostu: Ik heb een hekel aan…
W tej lekcji kilkakrotnie pojawia się rzeczownik w formie czasownika, np.:
boeken lezen, opruimen. Większość czasowników możemy w ten sposób zamienić
na rzeczowniki nazywające czynności i tak stosować je w zdaniu. Często
występują po przyimkach: van, met, aan etc. Rzeczowniki odczasownikowe
mają zawsze rodzajnik het: het werkenpracowanie, het schrijvenpisanie,
het denkenmyślenie, het opruimensprzątanie, etc.,
ale po tych przyimkach występują bez rodzajnika.
ik – me
je – je
u – u/zich
hij, ze – zich

we – ons
jullie – je
u – u/zich
ze – zich

Zaimek zwrotny zich. Podaje się go zawsze
z czasownikiem zwrotnym, np.: (zich) wassen
(myć [się])

Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową opcję.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ik heb een hekel ______ voetballen.
Ik ben dol ______ viool spelen.
Ik lees ___ boeken dan dat ik naar TV kijk.
Ze houdt ______ naar Spanje te reizen.
Hij ______ zijn huiswerk doen niet ______.
Susie houdt van de tijd buiten______.
Jaap is dol op ______ basketbal spelen.
Marie doet graag ______ sport.
Baas ruimt zijn huis niet graag ______.
Ik was ______ elke dag.

a. op
a. met
a. graag
a. van
a. vindt… leuk
a. doorbrengen
a. –
a. met
a. aan
a. me

b. aan
b. op
b. liever
b. voor
b. vindt… graag
b. besteden
b. het
b. aan
b. op
b. zich

Warto wiedzieć, że… Sportem narodowym i jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu w Holandii jest jazda na łyżwach. Jeśli tylko warunki
atmosferyczne pozwalają, przez 11 fryzyjskich miast odbywa się wyścig na
łyżwach tzw. Elfstedentocht.
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Sprawd� się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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12

Mijn dag

Tekst

12.1

S�ownictwo i wyrażenia

12.2

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy tekst.
Ik sta elke dag om half zeven op. Ik doe dat niet graag,
maar ik moet naar de universiteit. Ik werk daar als docent.
Eerst douch ik en dan kleed ik me aan. Ik maak ontbijt en
lunch klaar voor mezelf. ‘s Morgens drink ik altijd lekker
kofie. Om half acht vertrek ik naar mijn werk. Ik begin
met de colleges om acht uur. Om twee uur ‘s middags
zijn mijn colleges afgelopen en ga ik boodschappen doen.
Als ik naar huis kom, doe ik het huishouden en maak ik
het avondeten klaar. Ik eet om zes uur ’s avonds. Later
bereid ik me voor op werk van de volgende dag . Soms, als ik een beetje vrije tijd
heb, lees ik boeken of kranten. Ik ga zelden uit. Meestal ga ik slapen om half elf.

opstaan* (om)
elk
eerst
dan
douchen
zich (aan)kleden
het ontbijt
de lunch
klaarmaken
mezelf
altijd
lekker

wstawać (o)
każdy
tu: najpierw
potem
brać prysznic
ubierać się
śniadanie
lunch
przygotowywać,
robić
ja sam/-a
zawsze
pyszny, wspaniały, wspaniale

de koffie
drinken
vertrekken*
beginnen
afgelopen (zijn)
als
het huishouden
het avondeten
soms
boodschappen
doen
de krant
zelden
slapen*

kawa
pić
wyruszać, wyjeżdżać
rozpoczynać
kończyć
tu: gdy, kiedy, jeśli
prace domowe
kolacja
czasem
robić zakupy
spożywcze
gazeta
rzadko
spać

Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1. Ik werk 7 uur elke dag.
2. Ik lees boeken elke dag.
3. Ik ga graag uit.

P/F
P/F
P/F
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S�ownictwo i wyrażenia
af en toe
od czasu do czasu
nooit
nigdy
fietsen
jeździć na rowerze
de fiets
rower
uitslapen (zich) wyspać się
wandelen
spacerować
(met de auto)
jechać, prowadzić
rijden
de tuin
ogród
tuinieren
uprawiać ogródek
voor
zanim, przed
Zaterdags ga ik altijd naar feestjes.
‘s Avonds drink ik nooit koffie.
Als het mooi weer is, fiets ik naar
school.
Elke vrijdagavond vertrek ik naar
huis.
Af en toe wandel ik rond de stad.
‘s Morgens heb ik altijd veel te doen.
Ik praat vaak met mijn moeder.
Ik breng elke zondag op het strand door.
Waarom ben je altijd te laat?
Tuinieren doe ik graag.

12.3

lunchen
ontbijten*
op (het) feestje
in het weekend
het (mooie)
weer
rond
het strand
gebruiken
dan

jeść lunch
jeść śniadanie
na przyjęciu
podczas weekendu
(ładna) pogoda
po, wkoło
plaża
używać
następnie

W soboty zawsze chodzę na przyjęcia.
Wieczorami nigdy nie piję kawy.
Kiedy jest ładna pogoda, jeżdżę do
szkoły na rowerze.
W każdy piątkowy wieczór
wyjeżdżam do domu.
Od czas do czasu spaceruje po mieście.
Rano mam zawsze dużo do zrobienia.
Często rozmawiam z moją matką.
Każdą niedzielę spędzam na plaży.
Dlaczego zawsze się spóźniasz?
Lubię pracować w ogródku.

Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zwroty zbuduj podobny tekst.
fietsen

opstaan

kantoor

bij het ontbijt

nooit

klaarmaken

Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po niderlandzku w następujących sytuacjach:
1. Twój poranny rytuał zależy od dnia. Powiedz, że w poniedziałki wstajesz

wcześniej rano, wtedy nie jesz śniadania, i idziesz do pracy na piechotę.

2. Kolega zaprasza się na kolację. Grzecznie odmów i powiedz, że tego dnia

grywasz w piłkę.

3. Powiedz babci, że wyjątkowo nie przyjdziesz na niedzielny obiad, bo

zamierzasz pracować w ogrodzie.
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Obja�nienia
Przysłówki częstotliwości (np.: altijd, nooit) mogą występować w zdaniach
niderlandzkich w różnym miejscu, np.:
Ik lees altijd veel.
Meestal ga ik slapen om half elf.
Należy pamiętać, że czasownik musi zawsze znaleźć się na drugim miejscu.
Po als, podobnie jak po dat (=że), zmienia się szyk zdania i czasownik ląduje na
jego końcu.
Ik kom, als ik tijd heb. – Przyjdę, jeśli będę mieć czas.
Możemy też powiedzieć: Als ik tijd heb, kom ik.
Jeśli mamy w zdaniu powyższy szyk, tj. pierwsza część zdania kończy się
czasownikiem i nie jest on na drugim miejscu, drugą część zdania zaczynamy też
od czasownika, oba rozdzielając przecinkiem:
Als het mooi weer is, iets ik naar school.
Als ik naar huis kom, doe ik het huishouden.

Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową opcję.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meestal ______ voetbal met vrienden.
Ik ______ naar het strand.
Als je ______ je me helpen.
Wat ______ ?
______ ik ga slapen, kijk ik naar TV.
Eerst moet je lezen en ______ ondertekenen.
Als je ______, kom ik terug.
______ doet Jans niet graag.
______ dag spreek ik met mijn broer.
‘s Maandags ______ met de auto naar werk.

a. speel ik
a. ga soms
a. wilt kan
a. je denkt
a. Voor
a. echt
a. me belt
a. Voetballen
a. Elk
a. rijd ik

b. ik speel
b. soms ga
b. wilt, kan
b. denk je
b. Aan
b. dan
b. belt me
b. Voetbal
b. Elke
b. rijdt ik

Czy wiesz, że… Wielu Belgów oraz Holendrów pracuje na część etatu, spędzając
w pracy zaledwie parę godzin dziennie. Mają dzięki temu więcej wolnego czasu
dla rodziny i na praktykowanie swoich hobby.
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Sprawd� się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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