


Witamy na stronie 

internetowej do nauki 

języka holenderskiego 

www.poniderlandzku.nl

http://www.poniderlandzku.nl/


Oferujemy dwa 

internetowe kursy 

pozwalające na naukę 

tego języka. 

Opłaty miesięczne po 15 euro lub wpłata 

jednorazowa 90 euro.

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/#informatie


Kursy te można 

rozpocząć wykupując 

dostęp do witryny na 

okres 6 miesięcy.

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/


Rozpoczynamy od zapoznania się z  kursem dla zaawansowanych, 

który - jak sama nazwa wskazuje -zorientowany jest na 

gruntowniejsze opanowanie języka. Oznacza to, że oprócz 

umiejętności prowadzenia rozmów koncentrujemy się także na 

pisaniu prac domowych.

Osoby, które do tej pory nie miały kontaktu z językiem zachęcam do 

rozpoczęcia od pierwszego z cyklu 27 opowiadań. 



Poznajesz proste mechanizmy 

budowy zdań, pytań i 

odpowiedzi. Po każdej lekcji 

czeka na Ciebie krótka praca 

domowa wysyłana bezpośrednio 

ze strony. 

Sprawdzisz w ten sposób czy w 

pełni  zrozumiałeś lekcję. 



Opowiadania te 

przedstawiane są z 

tłumaczeniem, tak aby 

możliwe było pełne 

zrozumienie poprawnej 

treści opowiadania. 



Pierwszy krok na drodze do budowy

zdań, pytań i odpowiedzi. Nagrania

przeczytane przez native speakiera

zapewniają zadowalający wstęp do

słuchania i powtarzania na głos zdań

oraz słów. Aby sprawdzić czy już

rozumiemy poznany wcześniej tekst,

analizujemy zdanie po polsku i

próbujemy przetłumaczyć je na

holenderski. Jeżeli uda nam się

wymówić wszystkie zdania z lekcji,

to znak że czas przejść do następnej.



Zapoznaj sie z pytaniami na końcu każdego opowiadania. To dopiero pierwszy 

etap  na drodze do praktycznego stosowania języka holenderskiego.



• Zanim jednak przejdziemy do czytanek, 

zapoznaj się najpierw z użytymi w ich 

ramach słowami.

• Każda lekcja zawiera osobną listę słówek. 

Wysłuchaj ich uważnie i powtarzaj często 

na głos. Korzystaj za naszej 

metody nauczania wymowy. Spróbuj 

poznać cały mechanizm prawidłowej 

wymowy. 

• Jest to metoda stosowana przez 

holenderskie dzieci uczące się języka już od 

ponad 100 lat.

http://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/tips-en-trucks/

http://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/tips-en-trucks/


Powtarzanie jest naprawdę 

bardzo istotne podczas 

nauki języka – bez tego 

możemy zapomnieć czego 

się już nauczyliśmy i 

powtarzamy to co już 

dawno powinniśmy znać.



Sprawdź, czy znasz już 

wszyskie słowa. Możesz to 

robić w drodze do pracy (o 

ile nie jedziesz samochodem) 

lub w wolnych chwilach. Nie 

zapomnij także o nauce 

rodzajników de i het.

Są one wręcz niezbędne do 

budowy gramatycznie 

poprawnych zdań. 



• Nauka bez sprawdzania tego

co zapamiętalismy nie da nam

zbyt dużych efektow.

• Wydaje nam się że coś wiemy i

pamiętamy, jednak gdy

przychodzi do rozmowy, nie

jesteśmy w stanie sformułować

zdania.



Wystarczy tylko odpowiedź. … a następnie ją wysłać! Odpowiedź z naszej strony 

gwarantowana.



Nasza metoda to nie standardowa, nieciekawa nauka gramaytki. Jest to, 

sądząc po reakcjach uczniów, bardzo przyjemna i

niezmernie efektywna forma edukacji. Bazując na przykładach,  

wyjaśniamy jak budowane są zdania, pytania i zaprzecznia. Zaczynamy 

od najprostszych zdań i zwrotów. Wyjśniamy, z odrobiną humoru, 

pozycję czasownika w zdaniu, funkcje rodzajników, rzeczowników, 

przymiotnków, użycie spójników, budowę zdań złożonych…oraz wiele 

wiele więcej.  Nawet osoby mające kłopoty z polską gramatyką na 

pewno zrozumieją, jakimi zasadami kieruje się jej holenderska 

odpowiedniczka.



• Skorzystaj z lekcji próbnej, aby w

pełniejszym stopniu zrozumieć o

czym mowa.

• http://www.poniderlandzku.nl/less

en/les-2/grammatica-2/

http://www.poniderlandzku.nl/lessen/les-2/grammatica-2/


Pierwszy etap polega na wymienianiu  

podstawowych zwrotów dotyczących 

omawianego tematu.  

Holenderski native speaker przeczyta 

ja na głos, dzięki czemu zapoznasz się 

z wymową. Następnie spróbuj czy 

potrafisz je przetłmaczyć. Nawet 

jeżeli Ci się to nie uda, nie martw się 

– będzie jeszcze wiele okazji, aby 

poprawnie przetłumaczyć i 

zapamiętać te zdania. 



Zaczynamy w najprostszy możliwy 

sposób. W tłumaczeniu polskim 

brakuje pewnych wyrazów, ich 

odpowiedniki w języku holenderskim 

zostały podane.   (Nie zapominaj, że 

nie zawsze tłumaczymy dosłownie) 

Przedstawiamy Ci zdania w formie, 

jakiej użyłby rodowity Holender. 

Postaraj się ją zapamiętać, aby nie 

wprowadzać w swoje wypowiedzi 

zamieszania i nie wywołać uśmiechu 

na twarzy tubylca. 



Omawiamy wszystkie zdania 

pod kątem gramatycznym, 

pokazujemy  w jaki sposób 

są one używane i co 

dokłdanie oznaczają. 

Informujemy także o 

najczęściej popełnianych 

błedach gramatycznych i 

wyjaśniamy reguły  

gramatyczne.



Nie tylko wyjaśniamy, ale i 

udzielamy porad odnośnie 

programów, z jakich należy 

korzystać, by osiągnąć  oczekiwane 

rezultalty. Jak to mówią Holendrzy, 

nie trzeba wynajdować koła na 

nowo: het wiel opnieuw 

uitvinden = dubbel werk doen

Korzystajamy z już 

przygotowanych materiałów, aby 

oszczędzić sobie czasu i energii.



Po zapoznaniu się z regułami gramatycznymi

omawianych zdań, ich budową i znaczeniem

przyjdzie czas na sprawdzenie swoich

umiejętności. Tym razem poznasz

tłumaczenie w języku polskim, natomiast

brakować będzie jego odpowiednika w

języku holendeskim. Zobacz, czy jesteś w

stanie zdania te prawidłowo przetłumaczyć.

Nie zrażaj się jeżeli Ci się to od razu nie uda.

Przed Tobą bowiem jeszcze ostatni etap, a

więc tłumaczenia holendersko – polskie

oraz interaktywne ćwiczenia (również na

telefon) dzięki którym raz jeszcze

przećwiczysz tłumaczenie tych zdań.



Nie przestrasz się. W tym właśnie 

momencie zobaczysz, czy w pełni znasz 

tłumaczenia przedstawionych zdań. 

Spróbuj je też wypowiedzieć na głos.

Na pewno wiele z nich uda Ci się 

wymówić i zapamiętać bez problemu. 

Niekiedy Ci się nie uda. Te zdania 

musisz szczególnie powtarzać tak, abyś 

je bez zastanowienia mógł powiedzieć. 



• Tym razem tłumaczenie holendersko

– polskie jest kompletne.

• Powinieneś bez problemu tłumaczyć

zdania w obydwie strony. Jeżeli

jeszcze się to nie uda, czas na kolejną

powtórkę. W ciagu trzech miesięcy

musisz powtórzyć zdania 9 razy.

• Wtedy będziesz mieć pewność, że na

dany temat będziesz poprawnie

mógł porozmawiać z Holendrem.



I jak zwykle prosta metoda 

na powtarzanie. 

Succes = Powodzenia



• Kolejne menu to pytania 

zadawane w grupie na 

Facebooku.

• Czy chciałbyś poznać odpowiedzi 

– zarówno prawidłowe jak i 

błędne? A może sam będziesz 

chciał się podzielić z innymi 

odpowiedzią. 

• Po tych 54 pytaniach będziesz 

wiedział – „Dam sobie radę!”



Kolejne menu to 

pytania zadawane w 

grupie na Facebooku.



Popraw swoje umiejętności 

językowe już dziś! 

Nie czekaj dłużej i już dziś 

dołącz do grona zadowolonych 

użytkowników strony.

Rejestracja i rozpoczęcie 

kursu

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/
http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/

