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Wymowa niemiecka

Lekcja 220

 (Ja) mam (kogo? co?) samochód– ih habe ajn auto

 (Ty) nie masz (kogo? czego?) psa – du hast ajn hund

Ona ma (kogo? co?) urlop w tym tygodniu – zi hat urlaub dize wohe

Peter, masz (kogo? co?) brata? –  Peter, hast du ajnen bruda?

Panie Kohle, czy ma Pan (kogo? co?) żonę? - Her Kole, haben zi ajne Frau?

Dzisiaj nie mamy (kogo? czego?) czasu – wija haben hojte kajne zajt

Kto ma jeszcze (kogo? co?) jakieś pytanie? – wer hat noh ajne frage?

Macie (kogo? co?) dzisiaj wolne? – habt ija hojte fraj?

Ja mam – Ich habe

Ty masz – Du hast

On ma – Er hat 

Ona ma – Sie hat 

Ono ma – Es hat 

My mamy – Wir haben 

Wy macie – Ihr habt

Oni mają – sie haben 

One mają – Sie haben 

SŁOWNICZEK JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lekcja 220

  (Ja) mam (kogo? co?) samochód - Ich habe ein Auto 

    (Ty) nie masz (kogo? czego?) psa - Du hast keinen Hund

           Ona ma (kogo? co?) urlop w tym tygodniu -

         Sie hat Urlaub diese Woche 

            Peter, masz (kogo? co?) brata? -

             Peter, hast du einen Bruder? 

    Panie Kohle, czy ma Pan (kogo? co?) żonę? - 

                     Herr Kohle, haben Sie eine Frau?

  Dzisiaj nie mamy (kogo? czego?) czasu - 

    Wir haben heute keine Zeit 

     Kto ma jeszcze (kogo? co?) jakieś pytanie? - 

    Wer hat noch eine Frage? 

   Macie (kogo? co?) dzisiaj wolne? - 

Odmiana czasownika 

HABEN - MIEĆ

Odmiana czasownika HABEN - MIEĆ

Ja mam –  ih habe

Ty masz – du hast

On ma – er hat

Ona ma – zi hat

Ono ma – es hat

My mamy – wija haben

Wy macie – ija habt

Oni mają – zi haben

One mają – Zi haben
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