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Przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem 
s

Na,w, przy  – an
s

       Na – ałf         Do, za, w – in
s

Nad – yber               Pod – unter
s

Przed – for                Za - hinter
s

     obok – nyjben            między – cfiszen
s

Mój ojciec siedzi przy oknie – Majn Vater zict neben dem fenster
s

Na stole leży dzisiejsza gazeta  – 

Auf dem tisch ligt die hojtige Cajtung
s

Idziemy do ogrodu – Wir gejen in den Garten
ss

Nad łóżkiem wisi duży obraz  – Uber dem Beth hengt ajn groses Bild 
ss

Pod łóżkiem znajduję się schowek na pościel  –

 Unter dem Bett befindet zyś ajn Fach fur di Bettwesze
ss

Przed wejściem do domu proszę wycierać buty  – 

Befor zi in das Haus komen machen zi die Szue zauber
ss

Za fotelem są kwiatki, które trzeba podlewać co 3 dni – 

 Hinter dem Haus befinden ziś blumen die muss man ale draj tage gisen
ss

Obok łóżka proszę kłaść mojej mamie szklankę z wodą  –

 Sztelen zi majner mutter immer ajn glas wasser neben dem Bett 
ss

Między Pani pokojem a sypialnia mojej mamy znajduje się łazienka  –      

  Cwiszen irem Cimmer und dem Szlafcimmer majner mutter befinde sich 

das Badecimmer

                   Przyimki łączące się

               z biernikiem i celownikiem 
s

      Na,w, przy  – an  

    Na  – auf           Do, za, w  – in  
 s

Nad  – über         Pod  – unter  
s

Przed  – vor         Za  – hinter 
s

       obok – neben         między – zwischen  
s

          Mój ojciec siedzi przy oknie – Mein Vater sitzt neben dem Fenster
s

    Na stole leży dzisiejsza gazeta  – Auf dem Tisch liegt die heutige Zeitung
s

  Idziemy do ogrodu  – Wir gehen in den Garten
  s

 Nad łóżkiem wisi duży obraz  –  Über dem Bett hängt ein großes Bild
  s

             Pod łóżkiem znajduję się schowek na pościel  – 

        Unter dem Bett befindet sich ein Fach für die Bettwäsche
  s

  Przed wejściem do domu proszę wycierać buty – Bevor

    Sie in das Haus kommen machen Sie die Schuhe sauber
    s

  Za fotelem są kwiatki, które trzeba podlewać co 3 dni –

         Hinter dem Sessel befinden sich Blumen, die muss man

                                alle drei Tage giesen
    s

         Obok łóżka proszę kłaść mojej mamie szklankę z wodą –

    Stellen Sie meiner mutter immer ein Glas Wasser

       neben dem Bett
     s

     Między Pani pokojem a sypialnia mojej mamy znajduje 

     się łazienka  – Zwischen Ihrem Zimmer und dem 

                          Schlafzimmer meiner Mutter befindet sich das

       Badezimmer
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