polština
Mowa jest źródłem nieporozumień.

język polski

(Řeč je pramenem nedorozumění. A. de Saint-Exupéry)

Slovanské jazyky
Polština ve světě

Polština je:
úřední jazyk v Polsku

jihoslovanské jazyky
chorvatština
srbština
bosenština
černohorština
slovinština
makedonština
bulharština
východoslovanské jazyky
běloruština
ukrajinština
ruština

západoslovanské jazyky
čeština
slovenština

největší slovanský jazyk EU

polština
hornolužická srbština
dolnolužická srbština
kašubština

druhý největší slovanský jazyk
šestý největší jazyk EU

ポーランド

Polština v kostce

POLANDIA

PL: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w
trzcinie.*
Výslovnost:
IPA [f ʃtʃebʒeʃɨɲe xʃɔ̃w̃ʃtʃ bʒmʲi f tʃʨ̑iɲe]
AS [f ščebžešyńe xšõũ̯šč bžmʹi f tšćiňe]
CZ [v ščebřešině chřonšč bžmi v třčině]

פולין

بولندا

Polština

Lengyelország

Polonia

Mluvnice:
W Szczebrzeszyni-e chrząszcz brzm-i w trzcini-e
W Szczebrzeszyn (+ 6.P.) chrząszcz (+ 1.P. + J.Č.)
brzmieć (+ PŘÍT. + 3.OS. + J.Č.) w trzcina (+ 6.P. + J.Č.)

פולין

Překlad:

* Polský jazykolam
** obec v Polsku

piwnica [pivńica]
wołowina [vou̯ovina]
napad [napat]
droga [droga]
zachód [zachut]
nieprzytomny [ňepřitomny]
poprawić [popraviť ]
szukać [šukať]

www.e-polish.eu
www.uczsiejezyka.pl
www.kursyjezykapolskiego.pl
www.poland.gov.pl
www.culture.pl

sklep
hovězí
útok
cesta
západ
v bezvědomí
opravit
hledat

www.ninateka.pl
www.nina.gov.pl
www.e-teatr.pl
www.polskyinstitut.cz
www.praga.msz.gov.pl

بولندا

POLAND

Pologne

ポーランド

Polská abeceda:

kwiecień

Poola

POLAND

CZ: V Szczebrzeszyně** brouk chroustá
v rákosí.

Spoléhat na podobnost
se nevyplatí!

Pologne
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@kses.ff.cuni

Poola

Polsko

Na celém světě mluví polsky
okolo 50 mil. lidí (nejvíc samozřejmě
v Polsku – 38 mil.).
Ale Poláci jsou všude, proto se i všude
polsky domluvíte.
Polská diaspora je např. ve Spojených státech,
Velké Británii a Irsku,
Argentině a Brazílii,
Austrálii a na Novém Zélandu atd.
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místo shrnutí:
Polština do kapsy:
o 2-3 nejdůležitější/nejzajímavější
informace o daném
jazyce (podbarvený box)

Dzień dobry! – Dobrý den!
Do widzenia! – Na
shledanou!
Dobranoc! – Dobrou noc!
Dziękuję – Děkuji
Proszę – Prosím
Przepraszam – Promiňte
Tak – Ano
Nie – Ne
Kocham cię! – Miluji tě!
Cześć! – Ahoj!
Katedra středoevropských studií FF UK
www.kses.ff.cuni.cz
kses@ff.cuni.cz

