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 Nie istnieje coś takiego jak „brak talentu 

do języków”. Każdy może się nauczyć 

języka holenderskiego, trzeba tylko 

stosować dobre metody.  

Poznaj je już teraz! 

 

Podstawy gramatyki holenderskiej 
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WPROWADZENIE  

 

 

Na wielu kursach językowych uczestnikom prezentuje się multum wiadomości z gramatyki z 

nadzieją, że zapamiętają oni jak największą część przekazywanych informacji.  

 

Na naszych kursach (poziom A1/A2/B1) uczymy się wyłącznie tego, co najważniejsze! 

Koncentrujemy się głównie na prowadzeniu rozmów…i to od pierwszego dnia. Warto 

jednakże pamiętać, że gramatyka jest przy nauce niezbędna.  

 

Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy najważniejsze tematy, zagadnienia niezbędne do budowy 

podstawowych zdań, pytań i zaprzeczeń.  

 

Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tematu obejmują także odpowiedzi zawarte na końcu 

podręcznika.  

 

W załącznikach znajdziesz najważniejsze rzeczowniki używane w ramach naszego kursu wraz 

z rodzajnikami i liczbą mnogą. Powtarzaj je wielokrotnie. Ułatwi Ci to budowanie 

poprawnych zdań.  

 

Lista najważniejszych czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym to kolejne wyzwanie, 

które postawi przed Tobą ten kurs. Bez znajomości ich odmian w formie osobowej trudno 

będzie Ci nie tylko budować poprawne gramatyczne zdania, ale także - zadawać pytania. 

Czasowniki znajdziemy bowiem w każdym zdaniu czy pytaniu.  

 

Zapraszam do codziennej nauki. Powtarzaj zdobytą wiedzę, jako że to właśnie dzięki temu 

będziesz w stanie osiągnąć sukces. 

 

Regularnie sprawdzaj, co potrafisz. Czytaj, słuchaj, rozmawiaj – nie zaniedbuj kontaktu z 

językiem każdego dnia.  

 

Potęga naszych kursów tkwi w fakcie, że można zagłębiać się w ich treść także z poziomu 

telefonu komórkowego lub tableta.  

 

Zawsze możesz mieć je pod ręką. Teraz fakt, że podręcznik został w domu nie będzie żadną 

wymówką!  

 

Wraz z osiąganymi rezultatami na pewno wzrośnie Twoje zaangażowanie oraz chęć do 

wzmożonej nauki. O to właśnie chodzi!  

 

Succes = powodzenia! 
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Les 1 Lidwoorden 

 

W języku holenderskim rzeczownik poprzedzony jest zwykle rodzajnikiem - de, het lub een. 

 

de straat – (ulica) 

het huis - (dom)   

een auto - (samochód) 

 

Rodzajniki określone:  

 

Rodzaj męski/żeński  - de  

Rodzaj nijaki  – het  

Liczba mnoga – de  

 

Rodzaj męski, żeński i nijaki ma w języku polskim charakter odmienny aniżeli w języku 

niderlandzkim. 

 

de man (mężczyzna) de vrouw (kobieta)   het kind    (dziecko) 

de hond (pies)  de kat (kot)   het konijn (królik) 

de jongen (chłopiec) de broer (brat)   het meisje (dziewczyna) 

de krant (gazeta) het tijdschrift (czasopismo)  het boek (książka) 

 

Rodzajnik nieokreślony we wszystkich  - een: 

 

een man (mężczyzna)  een vrouw (kobieta)   een kind    (dziecko) 

een hond (pies)  een kat (kot)   een konijn (królik) 

een jongen (chłopiec)  een broer (brat)  een meisje (dziewczyna) 

een krant (gazeta)  een tijdschrift (czasopismo)   een boek    (książka) 

 

Voorbeelden – przykłady: 

 

De vrouw leest een boek.     Kobieta czyta książkę. 

De man leest een krant.    Mężczyzna czyta gazetę. 

Het kind krijgt een boek.    Dziecko otrzymuje książkę. 

Bij het raam staat een kast.    Przy oknie stoi szafa. 
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De 

 

1. Z rodzajnikiem “de” występują: 

nazwy owoców (de appel), warzyw (de kool), roślin (de ficus), drzew (de eik), rzek (de Rijn) i 

gór (de Mount Everest). 

 

2. Rzeczowniki zakończone na: 

-ing, -ie,- ij, -heid, -teit, -a, -nis, -st, -schap, -de, -te  

 dan zijn deze woorden bijna altijd vrouwelijk.  - (są to z reguły rzeczowniki rodzaju 

żeńskiego.) 

3. De meeste woorden die personen aanduiden (moeder, broer, kok) - (większość słów 

dotyczących osób – matka, brat, kucharz) 

 

Het 

1. Verkleinwoorden (rzeczowniki zdrobnione) zoals boompje (drzewko), huisje (domek), 

glasje (szklaneczka) etc. zijn altijd het-woorden.   

 

2.Rzeczowniki zakończone na: 

- -isme, -ment, -sel en -um zijn altijd het-woorden 

- woorden met twee lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver- en ont-.  – rzeczowniki z 

dwoma sylabami zaczynające się na te sylaby poprzedza rodzajnik ”het”. 

3. Rzeczowniki w formie bezokolicznika 

    het fietsen – jechać roweren 

4. Nazwy języków (het Pools), metali (het goud), sportów (het voetbal)  

 

 

Rzeczowniki bez rodzajnika 

Rodzajnika nie zastosujemy: 

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi – Ik drink bier. (Piję piwo.) 

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej – Ik verkoop bloemen. (Sprzedaję 

kwiaty.) 

Przed rzeczownikami z liczebnikiem – Ik neem bus 10.  (Biorę autobus numer 10.) 

Przed nazwami zawodów, narodowści i funkcji. – Ik ben Pool. (Jestem Polakiem); Ik ben 

directeur. (Jestem dyrektorem). 
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Oefening 1 = Ćwiczenie 1 

 
https://www.welklidwoord.nl/dag  -  otrzymasz codziennie przez e-mail   

10 rzeczowników z rodzajnikami – najpierw musisz udzielić odpowiedzi.  

Następnie zaprezentowane zostaną Ci prawidłowe odpowiedzi. 

Podaj prawidłowe rodzajniki następujących słów: 

 

1   ........  dag 

2  ........   maand 

3  ........   jaar 

4  ........  straat 

5 ........  vriend 

6 ........  meisje 

7 ........  adres 

8          .......    nummer 

9  ........  broer 

10  ........  leraar  

 

1 – de, 2 – de, 3 – het, 4 – de, 5 – de, 6 – het, 7 – het, 8 – het, 9 – de, 10 - de 

 

 

 

 

 

http://www.poniderlandzku.nl/
https://www.welklidwoord.nl/dag

