
00
PROSZĘ POSŁUCHAĆ I POWTARZAĆ

DOBRÝ DEN. DZIEŃ DOBRY!

Jak się Pan1 ma? Dziękuję, dobrze.
A Pani?

Ja także mam
się dobrze.
Do widzenia. Do widzenia.

Dobrý den. Dobrý den.

Jak se máte?
Děkuju, dobře.
A vy?

Mám se také dobře.
Na shledanou!

Na shledanou!
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LEKCE
MOJE RODINA MOJA RODZINA

KDO TO JE? = KDO JE TO? KTO TO JEST?

To jsem já. To jestem ja.
To je manželka. To jest żona.
To je dcera. To jest córka.
To je syn. To jest syn.

JAK SE JMENUJETE? JAK SIĘ PAN/PANI NAZYWA?

Jmenuju se Petr. Mam na imię Piotr.
Manželka se jmenuje Alena. Żona ma na imię Alena.
Dcera se jmenuje Jana. Córka ma na imię Jana.
Syn se jmenuje Tomáš. Syn ma na imię Tomáš.

00

1 Czeskiemu „vy“ + 2. os. l. mn. czasownika
odpowiada polskie „Pan / Pani lub Państwo“
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00
CO TO JE? = CO JE TO? CO TO JEST? KDO TO JE?

TO JE . . . TO JEST . . . KTO TO JEST?

To je hotel. obchod pán
To jest hotel. sklep pan

r.m. (Rzeczowniki zakończone na „-l, -d, -n“ lub na inną spółgłoskę są rodzaju
męskiego.)

To je škola. restaurace tramvaj
To jest szkoła. restauracja tramwaj

r.ż. (Rzeczowniki zakończone na „-a, -e“ oraz niektóre rzeczowniki zakończone na
spółgłoskę są rodzaju żeńskiego.)

auto
auto

metro
metro

To je město.
To jest miasto.

r.n. (Rzeczowniki zakończone na „-o“ są rodzaju nijakiego.)

16

pols0.qxd  30.7.2009 18:30  Page 16

Harry Putz Publisher



LEKCE
JEDEN hotel r. m. jeden hotel

1 JEDNA škola r. ż. jedna szkoła
JEDNO auto r. n. jedno auto

r. m. 1 1

r. ż. 1 1

r. n. 1 1
CO TO JE? CO TO JEST?

Stůl. Stół.
Jeden stůl. Jeden stół.

CO TO JE? CO VIDÍM? CO WIDZĘ?

To je stůl. Vidím stůl.
To jest stół. Widzę stół.

To je auto. Vidím auto.
To jest auto. Widzę auto.

To je houska. Vidím housku.
To jest bułka. Widzę bułkę.

A U

To je židle. Vidím židli.
To jest krzesło. Widzę krzesło.

E I

00

jeden rohlík jeden čaj
jeden rogalik jedna herbata

jedna houska jedna židle 
jedna bułka jedno krzesło

jedno auto jedno křeslo
jedno auto jeden fotel

17
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00
KDE JE PETR? GDZIE JEST PETR?

Je ve škole.
Jest w szkole. Je v restauraci.

Jest w restauracji.

v autě
w aucie

v tramvaji
w tramwaju

ve městě v Praze
w mieście w Pradze To je skříň.

To jest szafa.

ve skříni
v obchodě w szafie
w sklepie

Rzeczowniki zakończone na
Po przyimku „v“ (gdzie?) powyższe -e, -ž, -š, -č, -ř, -c, -j, -*, -6, -ň
rzeczowniki mają końcówkę mają końcówkę

Internacjonalizmy:

v metru v hotelu
w metrze w hotelu

Te rzeczowniki mają końcówkę

-e, -ě - i

-u
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LEKCE
JÍDELNA STOŁÓWKA

Co to je? – To je jídelna. Co to jest? – To jest stołówka.
Kdo to je? – To je Alena. Kto to jest? – To jest Alena.

čaj káva houska rohlík chleba (chléb)
herbata kawa bułka rogalik chleb

svetr 
sweter

talíř 
talerz

židle 
krzesło

stůl
stół

KDE TO JE? GDZIE TO JEST?
v, ve (w) na (na)
v čaji na židli
w herbacie na krześle

00
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00
KDE JE . . .? JE V . . . Jest w  . . .
Gdzie jest  . . .? JE NA . . . Jest na  . . .

(Podobnie jak w języku polskim, nie ma potrzeby używania zaimka osobowego.)

Kde je Alena? Je v jídelně.
Jest na stołówce.

Kde je káva? Je na stole. 
Jest na stole.

Kde je svetr? Je na židli. 
Jest na krześle.

Kde je houska? Je na talíři.
Jest na talerzu.

stojí sedí leží
stoi siedzi leży
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LEKCE
KDE LEŽÍ . . .? Gdzie leży . . .?

STOJÍ . . .? stoi  . . .?

Houska leží na stole.
Bułka leży na stole.

Kde leží houska?

Chleba leží na stole.
Chleb leży na stole.

Kde leží chleba?

Svetr leží na židli. 
Sweter leży na krześle.

Kde leží svetr?

Petr stojí v jídelně. 
Petr stoi 
na stołówce.

Židle stojí v jídelně. 
Krzesło stoi 
na stołówce.

Stůl stojí v jídelně. 
Stół stoi

na stołówce.

00
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00
VELKÝ – MALÝ (DUŻY – MAŁY)

Jaký je ten hotel?
Jaki jest ten hotel?

Ten hotel je velký.
Ten hotel jest duży.

Ten hotel je malý.
Ten hotel jest mały.

VELKÁ – MALÁ
Jaká je ta židle?
Jakie jest to krzesło?

Ta židle je velká.
To krzesło jest duże.

Ta židle je malá. 
To krzesło jest małe.

VELKÉ – MALÉ
Jaké je to auto?
Jakie jest to auto?

To auto je velké. 
To auto jest duże.

To auto je malé. 
To auto jest małe.

jaký?
r. m.

jaká?
r. ż.

jaké?
r. n.
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