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Rozdział 15
Znać i widzieć - porównanie

A
Znać i wiedzieć - porównanie
(substantive pronouns with verb “to know”)

Znać
(knowing something)

Wiedzieć
(doing something)

Ja znam przepis na zupę. Ja wiem, jak zrobić zupę.

Ja znam tą markę samochodu. Ja wiem, jak prowadzić samochód.

Ja znam autora tej książki. Ja wiem, jak pisać książkę

Ja znam tą markę leku. Ja wiem, kiedy brać ten lek.

Ja znam jego problem. Ja wiem, jak rozwiązać jego problem.

Ja znam język polski. Ja wiem, jak mówić po polsku.

JA znam dobrą markę komputera. Ja wiem, jak obsłużyć ten komputer.

Ja znam dobrą markę makaronu. Ja wiem, jak gotować makaron.

Ja znam moją koleżankę kilka lat. Ja wiem, co moja koleżanka lubi robić.

B
Pytania (Questions)

pytajnik (question word) osoba (personal) czasownik (verb)

CZY

ja znam / wiem

ty znasz / wiesz

on
ona
ono

zna / wie

my znamy / wiemy
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wy znacie / wiecie

oni
one

znają / wiedzą

*ono - słowo “dziecko” oraz do wszystkich obiekty rodzaju nijakiego
(*ono - a child or kid, a neuter noun)
*oni - mężczyźni lub grupa mieszana kobiety i mężczyźni razem.
(*oni - men or a mixed group of women and men together.)
*one - grupa kobiet, zwierzęta, rzeczy
(*one - a group of women, animals, things.)

Na przykład
(for example)

Czy znasz ją?
(Do you know her?)

Czy wiesz jak ona się nazywa?
(Do you know her name?)

Czy wiesz jak funkcjonuje telefon?
(Do you know the functions of the phone?)

Czy znasz jego?
(Do you know him?)

C
Krótkie odpowiedzi
(short answers)

pozytywne negatywne
(positive) (negative)

Tak,

ja Znam / wiem

Nie,

ja

nie

Znam / wiem

ty Znasz / wiesz ty Znasz / wiesz

on
ona
ono

Zna / wie on
ona
ono

Zna / wie

my Znamy / wiemy my Znamy / wiemy

wy Znacie / wiecie wy Znacie / wiecie

oni
one

Znają / wiedzą oni
one

Znają / wiedzą
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Na przykład:
(for example)
Czy ty znasz go? Tak, ja znam.
(Do you know him? Yes, I do.)
Czy wiesz, że jutro są urodziny mamy? Nie, ja nie wiem. Zapomniałam.
(Do you know that tomorrow is Mom’s birthday? No, I do not know. I forgot.)

ZADANIA

15.1 Uzupełnij zdania używając czasowników “wiedzieć” lub “znać”.
(Complete the sentences using verbs “wiedzieć” or “znać”.)

1. Ja …….wiem….. jak zrobić dobrą zupę. Ja ….znam…. przepis na dobrą zupę.
2. Ja ………………. dobry rower górski. Ja …………… jak jeździć tym rowerem.
3. Ja ………………. mapę miasta. Ja ……………. jak użyć mapę.
4. Ja …………….... kiedy będzie wiosna. Ja ………... wszystkie pory roku po polsku.
5. Ja ……………… jak pisać po polsku. Ja ……….. gramatykę polską.
6. Ja ……………… ile ona ma lat. Ja …………… jej życiorys.

15.2 Wpisz czasownik “znać” lub “wiedzieć”, który pasuje do pytania.

(Write a verb “znać” or “wiedzieć”, which fits the right question?

1. Czy ty znasz swój adres? Tak, mój adres to ul. Gramatyczna 1, Lębork.
2. Czy ty ……………gdzie są nożyczki? Zobacz w drugiej szufladzie.
3. Jak długo ty ……… Olę? Poznałyśmy się 10 lat temu.
4. Czy ty…………tego nauczyciela? Nie, nigdy go nie widziałam.
5. Czy ty ……………jak zrobić to ciasto? Oczywiście.

15.10 Odpowiedz na pytania
(Answer the questions. )

1. Czy wiesz gdzie leży Polska? ………………………………..
2. Czy znasz swój numer telefonu? ………………………………..
3. Czy znany jest Wiedźmin w twoim kraju? ………………………………..
4. Czy dobrze znasz siebie? ………………………………..
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Odpowiedzi:

15.1
2. znam/wiem 3. znam/wiem 4. wiem/znam 5. Ja wiem/znam 6. wiem/znam 7

15.2
2. wiesz 3. znasz  4. znasz 5. wiesz

15.3
Własne odpowiedzi


