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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. 
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Czym jest metoda 13 - 21- 500? 
 
13 tygodni, 
21 zdań tygodniowo , 
500 zdań w trakcie całego kursu  
 

• Zdania zapisać możesz na telefonie komórkowym lub komputerze.  Są one 
nagrane w formie krótkiego filmu.  
 

• Rozpoczynamy od 21 zdań po holendersku z polskim tłumaczeniem, a 
następnie uczymy się już tylko zdań w języku holenderskim (tłumaczenie 
prezentowane jest po 10 sekundach). 
 

• Schemat jest też odwracany – usłyszysz zdania po polsku, a następnie po 10 
sekundach – prawidłowe holenderskie tłumaczenie.  
 

• Na opanowanie 21 krótkich zdań masz cały tydzień, a więc aż 168 godzin! 
Uczysz się aktywnie, nie poprzez zapamiętywanie.  
 

• Przez 13 tygodni poznawać będziesz kolejne 21 zdań, co łącznie da 500 
kluczowych holenderskich zdań i wyrażeń. Będziesz mógł z nich stworzyć 
pytania i zaprzeczenia, a także zmieniać słowa pod kątem swoich potrzeb.  
 

• Nie musisz niczego wymyślać samodzielnie, otrzymujesz gotowe formułki.   
Na podstawie 21 zdań wyjaśniam zasady gramatyczne, nie natomiast na 
odwrót.  
 

• Musisz jedynie zmotywować się do codziennego powtarzania poznanych w 
danym tygodniu 21 zdań 
 

• Naszym głównym celem jest poznanie 500 prawidłowych gramatycznie 
zdań w języku holenderskim.  
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Week 1  Goedemorgen  

Dag 1 

Goedemorgen!                             Dzień dobry! (6.00 – 12.00) 

Goedemiddag!            Dzień dobry! (12.00 – 18.00) 

Goedendag!    Dzień dobry! (6.00 – 18.00) 

Goedenavond!    Dobry wieczór! 

Goedenacht!    Dobranoc!     

Dag 2 

Hoe heet je?                 Jak (ty) się nazywasz? 

Wat is je voornaam?             Jak masz na imię? 

Wat is je achternaam?                   Jak masz na nazwisko? 

Dag 3 

Mijn naam is Jankowski.  Nazywam się Jankowski. 

Mijn voornaam is Jan.   Mam na imię Jan.       

Aangenaam.            Miło mi. 

Dag 4 

Hoe gaat het?               Jak się masz?  

Hoe gaat het met u?                    Jak się pani/pan ma? 

Hoe voel je je?                            Jak się czujesz? 

Dag 5 

Goed, dank je.    Dobrze, dziękuję. 

Uitstekend.             Wspaniale. 

Niet goed.     Nie dobrze. 

Dag 6 

 

Waar kom je vandaan?   Skąd pochodzisz? 

Waar woon je?    Gdzie mieszkasz? 

Waar werk je?    Gdzie pracujesz? 

Dag 7 

 

Ik kom uit Polen.            Pochodzę z Polski. 

Ik woon in Groningen.           Mieszkam w Groningen. 

Ik  werk in Groningen.   Pracuję w Groningen.                     
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