BASIS grammatica
Opdracht 1: Zapisz liczbe mnoga dodajac –en.
1.
2.
3.
4.
5.

Het paard – de _________
Het boek – de __________
De kat – de __________
Het raam – de _________
De deur – de ___________

6. de schuur – de ______
7. de klok – de__________
8. het bed – de _________
9. de kast – de ___________
10. de tomaat – de _________

Opdracht 2: Odmien w czasie terazniejszym.
Geven

Kunnen Verven

Mogen Zitten

Zien

Kiezen

Roken Schrijven

IK
JIJ
HI
ZIJ
HET
WIJ
JULLIE
ZIJ

Opdracht 3: Odmien w czasie terazniejszym (rozdzielnie zlozone).
nakijken

overschrijven

opdrinken

terugkomen

IK
JIJ
HI
ZIJ
HET
WIJ
JULLIE
ZIJ

Opdracht 4: Zapisz w poprawnej kolejnosci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ziek – zijn – nog – zij
lang – hij – over- niet – werkt
komen – zij – willen – morgen
dit – zien – moet- jij
hij- alles – schrijft – over
mijn – ik- sleutels – zoek
afwezig – vandaag – de baas – is
al – laat- het – is
klaar- ben – ik – al
bent – niet – klaar – nog – jij

meenemen

ophalen

Gaan

BASIS grammatica
Opdracht 5: Przetlumacz zdania.
-

Ona ma jeszcze goraczke.
On placi € 2 za kwiaty.
Moja siasiadka zawsze kupuje drogie rzeczy.
Moj telewizor jest teraz zepsuty.
Szef jest jeszcze nieobecny.
Ona musi isc do domu.
On dostaje tylko 5% znizki

Opdracht 5: Zacznij zdanie od okreslenia czasu/ miejsca.
-

Dzisiaj jest bardzo. Vandaag _______________________________________.
Przy kasie stoi dluga kolejka. Bij de kassa_____________________________.
W tym tygodniu znizka nie jest wazna(geldig). Deze week____________________________.
Na dworze stoi moj sasiad. Buiten ____________________________.
Jutro musze isc do pracy. Morgen ________________________________________.
Pojutrze przyjdzie moja mama. Overmorgen __________________________.

Opdracht 6: Uloz pytania. Przyklad: HIJ IS ZIEK. IS HIJ ZIEK?
-

Jij werkt veel. ______________________________
Jullie moeten morgen overwerken. ____________________________
Jan werkt ook over. ___________________________
Hij kijkt netjes alles na. _________________________________
Wij moeten alles nakijken. ___________________________________
Jij ziet mij niet. ____________________
Jij kookt lekkere dingen. ___________________________

Opdracht 7: Uloz pytania tak by pasowaly do podanej juz odpowiedzi.
Przyklad: Ik zit in de keuken. Waar zit jij ?
-

Ik heet Kasia. ____________________________________________?
Zij woont in Rotterdam. ____________________________________?
Hij heeft geen kinderen. ____________________________________?
Wij werken bij DocData. ____________________________________?
Zij eten graag pizza. ________________________________________?
Wij hebben drie kinderen. ___________________________________?
Ik heb een zwarte auto. _____________________________________?
Zij komt over twee dagen terug . _____________________________?
Ik ben over een kwartiertje bij jou. ____________________________?
Ik heb nog tien minuten nodig. _______________________________?
Ik heb al vijf spaarzegels. ____________________________________?

