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Rozdział 5 - Być
A
Być - istnieć, egzystować, jest czasownikiem nieregularnym
(to be - exist, it is irregular verb)
Ja jestem w domu.
(I am at home.)
My jesteśmy małżeństwem.
(We are married.)

B
Czasownik: być
(Verb: to be)
Liczba pojedyncza
Ja jestem
Ty jesteś
On / ona / ono jest

Liczba mnoga
My jesteśmy
Wy jesteście
Oni / one są

Na przykład
(for example)
przedstawić się (imię)
to introduce yourself (name)
Ja jestem Luiza.
(I am Luiza.)

twoje miasto, lokalizacja
your city, location
Ty jesteś z Lublina.
(You are from Lublin.)

B
D
Gdzie ……? / Co …..?/ Kto …..? / Jak …….? / Dlaczego …..?
(Where … ? / What …? / Who …. ? / How ….? / Why ….? )
Kto to jest? - p
 ytanie wskazuje na osobę
(Who is this? - question about a person)
Co to jest? - pytanie wskazuje na przedmiot
(What is this? - question about one object)

charakteryzowanie osób, rzeczy
characterize people, things
Oni są dobrymi przyjaciółmi.
(They are good friends.)
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Gdzie jest ...? - pytanie o położenie, lokalizację
(Where is …..? - question about localization)
Jak jest …? - pytanie o różne tematy, pytamy o sytuację lub tłumaczenie
(How is …? - question about various topics, like a situation or an explanation)
Dlaczego jest ...? - pytanie wyjaśniające, tłumaczące sytuację
(Why is …? - question requesting clarification or explanation.)
Na przykład
(for example)
Kto to jest? To jest mój szef.
(Who is this? This is my boss.)
Co to jest? To jest książka.
(What is this? This is a book.)
Gdzie jest apteka? Apteka jest tam.
(Where is the pharmacy? The pharmacy is there.)
Jak jest po polsku “goodbye”? Do widzenia.
(How do I say “goodbye” in Polish? Do widzenia.)
Dlaczego jesteś zły? Dlatego, że obudziłem się późno.
(Why are you angry? Because I woke up too late.)
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ZADANIA
5.1 Wpisz czasownik “być” w poprawnej formie.
(Write the verb “to be” in the correct form.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

To ……jest…….. moja koleżanka.
To …………. moje koleżanki.
Ona ………… z Berlina.
On ………….. z Gdańska.
Wy ………….. bardzo inteligentne.
One …………. spóźnione na lekcje

5.2 Napisz pytania do odpowiedzi.
(Write questions for the answers.)
1. ………………………..? To jest mój brat.
2. ………………………..? To jest lekcja.
3. ………………………..? Sklep jest tam.
4. ………………………..? Po polsku “Hi” is “Cześć”.
5. ………………………..? Jestem głodny, dlatego, że nie miałem obiadu.
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Odpowiedzi:
5.1
2.są 3.jest 4.jest 5.jesteście 6.są
5.2
1.Kto to jest? 2. Co to jest? 3. Gdzie jest sklep? 4. Jak jest po polsku “Hi”? 5. Dlaczego jesteś
głodny?

