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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 14 Wat doe je graag?  

  

Dag 1  

1.   Wat doe je graag in je vrije tijd? Co lubisz robić w wolnym czasie? 

2.   Ik houd van koken. Lubię gotować. 

3.   Ik vind zwemmen heel leuk.  Bardzo lubię pływać. 

   
 

Dag 2  

4.   Ik houd van fietsen. Lubię jeździć na rowerze. 

5.   Ik houd van hardlopen.(rennen) Lubię biegać. 

6  . Ik houd van reizen. Lubię podróżować. 

  

Dag 3  

7.   Heb je een hobby? Welke hobby? 
      Mijn hobby is gitaar spelen. 

Czy masz hobby? Jakie hobby? 
Moim hobby jest gra na gitarze. 

8.   Maak je vaak gebruik van sociale 
      media? 

Czy często korzystasz z mediów 
społecznościowych?  

9.   Doe je aan sport? Zo ja, welke  
      sport? Zo nee, waarom niet? 

Czy uprawiasz sport? 
Jeżeli tak to jaki? Jeżeli nie dlaczego? 

  

Dag 4  

10.  Ga je weleens uit?  
       Waar ga je dan naartoe? 

Czy wychodzisz czasami?  Gdzie wtedy 
idziesz? 
(uitgaan – wyjść (do kina, restauracji....) 

11.  Ga je weleens uit eten? Naar 
       welk restaurant ga je het  
       liefst? 

Czy wychodzisz czasami zjeść? 
Do jakiej restauracji idziesz najchętniej? 

12.  Houd je van kunst? 
       Ik houd van fotografie en kunst. 

Czy lubisz sztukę? 
Lubię fotografię i sztukę. 

  

Dag 5  

13.   Wat vind je leuk om te doen? Co lubisz robić? 

14.   Ik zing graag. Lubię śpiewać. (Chętnie śpiewam) 

15.   Ik houd van dansen. Lubię tańczyć. 

  

Dag 6  

16.   Ik vind lezen niet leuk. Nie lubię czytać. 

17.   Ik praat niet graag over mijzelf. Nie lubię mówić o sobie. 

18.   iedereen z’n ding. Co kto lubi. 

  

Dag 7  

19.   Wat is jouw lievelingseten? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? 

20.   Ik houd van pannenkoeken. Lubię jeść naleśniki. 

21.   Ik ga vanavond voor je koken.  
        Waar houd je van? 

Wieczorem będę gotowała dla Ciebie. Co 
lubisz? 
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9.   Czy uprawiasz sport?  
     Jeżeli tak to jaki? Jeżeli nie 
     dlaczego? 

 

  

Dag 4  
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13.  Co lubisz robić?  
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21.  Wieczorem będę gotowała dla  
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