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0889 (0001)

0890 (0002)

0891 (0003)

0892 (0004)

0893 (0005)

W przyszłym tygodniu Wang Lin
idzie na urlop, w tym tygodniu
jest bardzo zajęty.

Mój komputer się zepsuł, nie
dam rady pracować.

Młodszy brat jeszcze nie odrobił
lekcji, nie może iść na dwór.

On nie umie grać w piłkę, jest
przez to wkurzony.

Nie musisz go szukać! Spójrz,
już przyszedł.

Wáng Lín xiàge xīngqī
fàngjià, tā zhège xīngqī
hěn máng.

Wǒde diànnǎo huàile, wǒ
méi bànfǎ gōngzuò.

Dìdi hái méi zuòwán zuòyè,
tā bù néng chūqù wánr.

Tā bù zhīdào zěnme tī
zúqiú, tā hěn jǐnzhāng.

Búyòng zhǎo tā! Kàn, tā
yǐjīng láile.

王林下个星期放假，他
这个星期很忙。

我的电脑坏了，我没办
法工作。

弟弟还没做完作业，他
不能出去玩儿。

他不知道怎么踢足球，
他很紧张。

不用找他！看，他已经
来了。

0894 (0006)

0895 (0007)

0896 (0008)

0897 (0009)

0898 (0010)

Przepraszam, jeszcze nie przymierzałam tego ubrania.

Wang Lin już w zeszłym roku
była w Stanach.

On nie chce oddawać tej książki,
jeszcze jej nie przeczytał.

Nie chciałem cię fatygować, już
znalazłem swój portfel.

Nie musisz dzwonić, on już wyjechał za granicę.

Duìbuqǐ, wǒ hái méi shì
zhè jiàn yīfu.

Wáng Lín qùnián yǐjīng qù
Měiguó le.

Tā bú yào huán zhè běn
shū. Tā hái méi kànwán.

Máfan nǐ le, wǒ yǐjīng
zhǎodàole wǒde qiánbāo.

Búyòng dǎ diànhuà le, tā
yǐjīng chūguóle.

对不起，我还没试这件
衣服。

王林去年已经去美国
了。

他不要还这本书。他还
没看完。

麻烦你了，我已经找到
了我的钱包。

不用打电话了，他已经
出国了。
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0899 (0011)

0900 (0012)

0901 (0013)

0902 (0014)

0903 (0015)

Proszę chwilkę zaczekać, jeszcze
pan nie odpowiedział na moje
pytanie.

On skończył wydział ekonomiczny, znalazł już pracę.

Bardzo dobrze, już się nauczyłeś
jak przyrządzać kurczaka.

W dzisiejszych czasach młodym
ludziom podoba się praca w dużych firmach.

Tam mogą się często nauczyć
wielu nowych rzeczy.

Qǐng děng yì děng, nín hái
méi huídá wǒde wèntí.

Tā jīngjìxì bìyè, jiù yǐjīng
zhǎodàole gōngzuò.

Tài hǎo le, nǐ yǐjīng
xuéhuìle zěnme zuò jīròu
fàn.

Xiànzài de niánqīngrén dōu
xǐhuan dào dà gōngsī qù
gōngzuò.

Zài nàlǐ chángcháng huì
xuédào hěnduō dōngxi.

请等一等，您还没回答
我的问题。

他经济系毕业，就已经
找到了工作。

太好了，你已经学会了
怎么做鸡肉饭。

现在的年轻人都喜欢到
大公司去工作。

在那里常常会学到很多
东西。

0904 (0016)

0905 (0017)

0906 (0018)

0907 (0019)

Tam często pracy jest bardzo
dużo.

Wang Lin po ukończeniu studiów poszedł do pracy do firmy
handlu zagranicznego.

Ponieważ praca jest wykonywana dobrze, jego szef jest bardzo
z niego zadowolony.

Wang Lin chciałby popracować
jeszcze kilka lat, a potem otworzyć swój własny interes.

Już wysłałem maila.

Nàlǐ de gōngzuò
chángcháng hěn máng.

Wáng Lín dàxué bìyè jiù
dào yì jiā wàimào gōngsī
gōngzuò.

Yīnwèi gōngzuò zuò de
hǎo, tāde shàngsi hěn
mǎnyì.

Wáng Lín xiǎng zài
gōngzuò jǐ nián, ránhòu kāi
yì jiā zìjǐ de gōngsī.

Wǒ yǐjīng bǎ diànzǐ yóujiàn
fāle.

那里的工作常常很忙。

王林大学毕业就到一家
外贸公司工作。

因为工作做得好，他的
上司很满意。

王林想再工作几年，然
后开一家自己的公司。

我已经把电子邮件发
了。
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0909 (0021)

0910 (0022)

0911 (0023)

Jak się nazywa to urządzenie po
chińsku?

Jaki trzeba numer wykręcić, aby
zadzwonić stąd do Polski?

Numer telefonu do szkoły
„Nihao” to 601 71 71 61.

W naszej firmie jest dziesięć
wydziałów, ja pracuję w IT.

Idąc do pracy codziennie mijam
szkołę, w której się kiedyś uczyłem.

Zhège jīqì hànyǔ jiào
shénme míngzi?

Cóng zhèlǐ dǎ diànhuà
dào Bōlán yào zěnme bō
hàomǎ?

“Nǐhǎo” zhōngwén xuéxiào
de hàomǎ shì 601 71 71 61.

Wǒmen gōngsī yǒu shí ge
bùmén, wǒ zài diànnǎobù
gōngzuò.

Wǒ qù gōngsī de lùshàng
měitiān dōu jīngguò yǐqián
shàng de xuéxiào.

这个机器汉语叫什么名
字？

从这里打电话到波兰要
怎么拨号码？

“你好”中文学校的号
码是601717161。

我们公司有十个部门，
我在电脑部工作。

我去公司的路上每天都
经过以前上的学校。

0917 (0029)

0913 (0025)

0914 (0026)

0915 (0027)

Profesorze, dzisiejsza lekcja jest
zbyt łatwa, nudzę się!

Wiem, jak iść do stacji kolejowej.

Gdy posprzątasz pokój, idź pograj na tablecie.

Po obejrzeniu wiadomości wyszedłem.

Najpierw obejrzałem wiadomości, potem wyszedłem.

Lǎoshī, jīntiān de kè tài
jiǎndān le, wǒ hěn wúliáo
a!

Wǒ zhīdào huǒchēzhàn
zěnme zǒu.

Zhěnglǐhǎo fángjiān yǐhòu
jiù qù wánr píngbǎn.

Kànle xīnwén yǐhòu wǒ jiù
chūqùle.

Wǒ xiān kàn le xīnwén,
yǐhòu chūqù le.

老师，今天的课太简单
了，我很无聊啊！

我知道火车站怎么走。

整理好房间以后就去玩
儿平板电脑。

看了新闻以后我就出去
了。

我先看了新闻，以后出
去了。
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0919 (0031)

0920 (0032)

0921 (0033)

0922 (0034)

Objerzałem wiadomości, następnie wyszedłem.

Sprzątnij pokój, potem możesz
iść pograć na tablecie.

Najpierw sprzątnij pokój, potem
możesz iść pograć na tablecie.

Najpierw musisz sprzątnąć
pokój, potem możesz iść pograć
na tablecie.

Po zajęciach trzeba wracać do
domu.

Wǒ kànle xīnwén, ránhòu
chūqùle.

Zhěnglǐ fángjiān, ránhòu
kěyǐ qù wánr píngbǎn.

Xiān zhěnglǐ fángjiān,
ránhòu kěyǐ qù wánr
píngbǎn.

Nǐ yào xiān zhěnglǐ
fángjiān, ránhòu kěyǐ qù
wánr píngbǎn.

Xiàkè yǐhòu jiù yào huí jiā
le.

我看了新闻，然后出去
了。

整理房间，然后可以去
玩儿平板。

先整理房间，然后可以
去玩儿平板。

你要先整理房间，然后
可以去玩儿平板。

下课以后就要回家了。

0924 (0036)

0925 (0037)

0926 (0038)

0927 (0039)

0923 (0035)

0928 (0040)

Przed lekcją najpierw powtarzam czytankę, potem słucham
lekcji, na koniec dużo piszę.

Zjadłem kurczaka.

To, co zjadłem to był kurczak.

Położymy twojego nowego drona w moim pokoju, dobrze?

Przekazałem mu formularz
wizowy.

Shàngkè yǐqián wǒ xiān
fùxí kèwén, ránhòu tīng kè,
zuìhòu xiě hěnduō zì.

Wǒ chīle jīròu.

Wǒ bǎ jīròu chīle.

Wǒmen bǎ nǐ xīn mǎi de
wúrénjī fàng zài wǒde
fángjiān, hǎo ma?

Wǒ bǎ qiānzhèng
shēnqǐngbiǎo dài gěi tā le.

上课以前我先复习课
文，然后听课，最后写
很多字。

我吃了鸡肉。

我把鸡肉吃了。

我们把你新买的无人机
放在我的房间，好吗？

我把签证申请表带给他
了。
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0929 (0041)

0930 (0042)

0931 (0043)

Napisałem ten e-mail, który
chciałeś.

Natychmiast te rzeczy zabrałem
do domu.

Wczoraj przed południem zaniosłem książki z powrotem do
biblioteki.

Przepraszam, jestem tu nowa,
czy mógłbyś mi powiedzieć
gdzie jest ksero?

Ksero jest naprzeciwko, za biurkiem, obok ekspresu do kawy.

Wǒ bǎ nǐ yào de e-mail
xiěhǎo le.

Wǒ bǎ nàxiē dōngxi
mǎshàng ná huí jiā le.

Zuótiān shàngwǔ wǒ bǎ
shū dàihuí túshūguǎn le.

Bùhǎoyìsi, wǒ shì xīn lái de,
nǐ néng bù néng gàosu wǒ,
fùyìnjī zài nǎr?

Fùyìnjī jiù zài qiánmian,
jīngguò fúwùtái, kāfēijī
pángbiān.

我把你要的e-mail写好
了。

我把那些东西马上拿回
家了。

昨天上午我把书带回图
书馆了。

不好意思，我是新来
的，你能不能告诉我，
复印机在哪儿？

复印机就在前面，经过
服务台，咖啡机旁边。

0934 (0046)

0935 (0047)

0936 (0048)

0932 (0044)

0937 (0049)

0933 (0045)

0938 (0050)

Przepraszam, jestem tu nowa,
czy mógłbyś mi powiedzieć jak
się obsługuje ten laptop?

Popatrz, to bardzo proste.

Przepraszam, czy to jest dział IT?

Tak, kim jesteś?

Jestem tu nowa.

Duìbuqǐ, wǒ shì xīn lái
de, zhège bǐjìběnr zěnme
yòng?

Nǐ kàn yíxià, hěn jiǎndān.

Qǐngwèn, zhè shì
diànnǎobù ma?

Shì de. Nǐ shì nǎ wèi?

Wǒ shì xīn lái de.

对不起，我是新来的，
这个笔记本儿怎么用？

你看一下，很简单。

请问，这是电脑部吗？

是的。你是哪位？

我是新来的。
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