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1.1 Beknopte grammatica
z zKort

overz icht van de belangrijkste verschillen tu ss en
de Poolse en de Nederlandse grammatica

Lidwoorden

Het Pools kent geen lidwoorden. Bijv. chłopiec ‘jongen’ betekent, afhankelijk van de context, een jongen of de jongen.
Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden

Werkwoorden

Persoonsaanduidingen zoals ik, jij, hij, wij enz. worden, als ze het onderwerp van de zin zijn, in het Pools uitgedrukt in de uitgangen van de
werkwoordsvorm. Ze hoeven dus niet als een apart woord te verschijnen, bijv. ik ben aan het opbellen – dzwonię. De werkwoordstijden
die in het Nederlands door middel van hulpwerkwoorden en voorzetsels worden uitgedrukt, zijn in het Pools eveneens geïntegreerd in de
werkwoordsvorm, bijv. ik ben aan het opbellen – dzwonię; ik heb gebeld –
zadzwoniłem. In de verleden tijd wordt daarnaast onderscheid gemaakt
tussen mannelijke en vrouwelijke werkwoordsvormen, bijv. ik (man)
heb opgebeld – zadzwoniłem; ik (vrouw) heb opgebeld – zadzwoniłam.
In deze gids wordt dit als volgt aangeduid: zadzwoniłem (-łam).

Beknopte grammatica

De Poolse zelfstandige naamwoorden hebben verschillende vormen
afhankelijk van hun functie in de zin, de zgn. naamvallen. In het Nederlands daarentegen wordt de functie van een naamwoord uitgedrukt
door zijn positie in de zin en door voorzetsels, bijv.: Dit is een jongen
– To jest chłopiec; Ik zie geen jongen – Nie widzę chłopca; Ik geef dit
aan de jongen – Daję to chłopcu enz. Ook de bijvoeglijke naamwoorden
in het Pools hebben naamvallen: mądry chłopiec ‘een/de slimme jongen’, mądrego chłopca ‘van de slimme jongen’, mądremu chłopcu ‘aan
de slimme jongen’ enz.
De naamwoorden kennen drie geslachten: vrouwelijk, mannelijk en
onzijdig, bijv. mądry chłopiec ‘de slimme jongen’, mądra kobieta ‘de
slimme vrouw’, mądre dziecko ‘het slimme kind’. De vrouwelijke vormen hebben vaak een uitgang -a, die in deze gids als volgt wordt aangeduid: mądry (-ra).

Handig om te weten...
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Omdat zo veel functies gecombineerd worden in één woord, kunnen
Poolse woorden beduidend langer zijn dan Nederlandse. Daarbij kunnen de afgeleide vormen er ‘anders’ uitzien dan de basisvorm die in
het woordenboek te vinden is. Omdat de klemtoon vrijwel altijd op de
voorlaatste lettergreep valt, kan hij in de afgeleide vormen op een andere plek voorkomen dan in de basisvorm, bijv. dzwonię – zadzwoniłem.

Handig om te weten...

Woordvolgorde

De woordvolgorde in een Poolse zin is veel vrijer dan in een Nederlandse, bijv. Ik geef dit aan de jongen – Daję to chłopcu of Chłopcu to
daję. Met name de positie van het werkwoord kent in het Nederlands
beperkingen: in bevestigende zinnen komt het op de tweede plaats,
maar in vraagzinnen op de eerste, bijv. Geef ik dit aan de jongen? In
het Pools wordt dit type vragen ingeleid met het vraagwoord czy: Czy
daję to chłopcu? of Czy chłopcu to daję?
Beleefheidsvormen

Het Nederlands kent de beleefdheidsvorm u. In het Pools zijn er drie
vormen: pan ‘mijnheer’, pani ‘mevrouw’ en państwo ‘mevrouw en mijnheer, dames en heren’, die als aanspreekvorm gebruikt worden met
de derde persoon van respectievelijk enkelvoud en meervoud. Bijvoorbeeld u geeft dit aan de jongen – pan (pani) daje to chłopcu, państwo dają
to chłopcu. In de verleden tijd is ook het geslacht (pan is mannelijk en
pani is vrouwelijk) van belang: pan dał – pani dała. In deze gids worden
de vrouwelijke beleefdheidsvormen tussen haakjes naast de mannelijke
gegeven.

Beknopte grammatica

z zDe
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uitspraak van het Pools

Het volledige alfabet wordt in paragraaf 2.3 gegeven. Hier worden alleen maar die letters en lettercombinaties besproken die in het Nederlands niet voorkomen of anders uitgesproken worden.
– ą vertegenwoordigt in principe een genasaliseerde o (als in pingpong;
geen genasaliseerde a). Zo wordt hij uitgesproken voor f, v, s, z, sz, ż,
rz, ś, ź, ch en aan het eind van het woord. In andere gevallen wordt hij
uitgesproken als o (voor l, ł), om (voor p, b) of on (overige gevallen).
– ę wordt uitgesproken als een genasaliseerde e (als in breng) voor f, v, s,
z, sz, ż, rz, ś, ź en ch. Aan het eind van het woord en voor l, ł verliest hij
de nasalisatie en wordt hij gewoon als een korte e uitgesproken. Voor p,
b klinkt hij als em, in overige gevallen als en.
– y wordt als de Nederlandse korte i in binnen uitgesproken; i is altijd
een lange i-klank: ie als in niet.
– ó en u vertegenwoordigen dezelfde klank – de Nederlandse oe.
– c wordt uitgesproken als één klank, een samenvoeging van t en s.
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2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Gdzie tu jest bank/kantor wymiany?
ĝdzje toe jest bank/kantor vimjanì?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

Czy mogę tu zrealizować ten ...?
tsjì moĝĝe toe zrealiezovatsj ten ...?

Kan ik hier pinnen?

Czy mogę tu pobrać pieniądze z bankomatu?
tsjì moĝĝe toe pobratsj pjenjondze zbankomatoe?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

Czy mogę tu pobrać pieniądze z karty kredytowej?
tsjì moĝĝe toe pobratsj pjenjondze skartì kredittovej?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

Ile wynosi prowizja?
iele vinnosjie proviez-ja?

Praktische zaken

Waar moet ik tekenen?

Gdzie muszę się podpisać?
ĝdzje moesje sje potpiesatsj?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

Poproszę banknoty o niższym nominale
poprosje banknotì o niezj-sjim nomienale

Ik zoek een geldautomaat

Szukam bankomatu
sjoekam bankomatoe

Wat is het minimum/maximum?

Bank

Pools.indd 25

2 Praktische zaken

Jaka jest minimalna/maksymalna kwota?
jaka jest mieniemalna/maksìmalna kfota?

Mag ik ook minder opnemen?

Czy mogę podjąć mniej?
tsjì moĝĝe pod-jontsj mnjej?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

To są dane mojego banku w Holandii/w Belgii
to sõn dane mojeĝo bankoe fholand-jie/vbelĝ-jie

Dit is mijn bankrekeningnummer

To numer mojego konta w banku
to noemer mojeĝo konta vbankoe
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

Dziękuję
dzjenkoeje

Geen dank/graag gedaan

Proszę/nie ma za co
prosje/njema zatso

Heel hartelijk dank

Bardzo dziękuję
bardzo dzjenkoeje

Erg vriendelijk van u

To bardzo miło z pana (z pani) strony
to bardzo miewo spana (spanie) stronnì

Het was me een waar genoegen

To była dla mnie prawdziwa przyjemność
to biwwa dlamnje pravdzjieva psjì-jemnostsj

Dank u voor de moeite

Dziękuje za wszystko, co pan zrobił (pani zrobiła)
dzjenkoeje zafsjistko, tso pan zrobiew (panie zrobiewa)

Algemeen

Dat had u niet moeten doen

Pools.indd 38

To naprawdę za dużo
to napravde zadoezjo

Dat zit wel goed, hoor

Nie ma o czym mówić
njema otsjim moevietsj

z zPardon

Pardon

Przepraszam
psjeprasjam

Sorry!

Przepraszam
psjeprasjam

Sorry, ik wist niet dat ...

Przepraszam, nie wiedziałem (-łam), że ...
psjeprasjam, nje vjedzjawem (-wam), zje ...
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Ingewanden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

alvleesklier
blaas
blindedarm
dikke darm
dunne darm
hart
kransslagader
lever
long
maag
milt
nier
slokdarm
urineleider

trzustka
pęcherz
wyrostek robaczkowy
jelito grube
jelito cienkie
serce
tętnica wieńcowa
wątroba
płuco
żołądek
śledziona
nerka
przełyk
moczowód

tsjoestka
pẽnchesj
virrostek robatsjkovì
jelieto ĝroebe
jelieto tsjenkje
sertse
tentnietsa vjentsova
vontroba
pwoetso
zjowondek
sjledzjona
nerka
psjewik
motsjovoet
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