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Rozdzia� 4

Poznawanie nowych osób
W tym rozdziale:
� �artobliwa wymiana zda� z nowo poznan� osob�
� marudzenie na temat pracy
� dzielenie si� wiadomo�ciami na temat rodziny i domu

rzyjacielska wymiana zda� z osob� dopiero co poznan� jest dobrym sposobem na
zacie�nienie wi�zi. Dzi�ki przyjacielskiej wymianie zda� poznajemy bli�ej pasa�era

w samolocie z fotela obok czy wspó�pracowników z biura. W tym rozdziale podziel� si�
z Tob� kilkoma wyra�eniami i pytaniami, które s� przydatne w zacie�nianiu wi�zów przyja�ni.

Xiánliáo (�ien liao) oznacza pogaw�dk�, a xiántán (�ien t’an) znaczy gada	, gaw�dzi	,
plotkowa	. Oba s�owa oddaj� ducha tego, co b�dziemy 	wiczy	 w tym rozdziale.

Nawi�zywanie wi�zi z drug� osob�
Zadanie pytania jest doskona�ym sposobem na rozpocz�cie rozmowy. Poni�ej podaj�
kilka pyta�, o których warto pami�ta	 w takiej chwili:

� Shéi? (szej; Kto?)

� Shénme? (szeme; Co?)

� Zài n�r? (dzaj nar; Gdzie?)

� Shénme shíhòu? (szeme szy ho�; Kiedy?)

� Wèishénme? (�ej szeme; Dlaczego?)

� Z�nme? (dzeme; Jak?)

� Du� ji�? (d�o dzio�; Jak d�ugo?)

Poni�ej znajdziesz kilka przyk�adów u�ycia powy�szych zaimków pytajnych w prostych
zdaniach. Mo�na ich czasami u�ywa	 osobno.

� T� shì shéi? (t’a szy szej; Kim on/ona jest?)

� N� yào shénme? (ni jao szeme; Czego sobie �yczysz? Dos�ownie: Czego chcesz?)

� J� di�n zh�ng?/ Xiànzài j� di�n? (dzi dien d�ung/ �ien dzaj dzi dien; Która
godzina?/Która jest teraz godzina?)

P
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� Cèsu� zài n�r? (c’e s�o dzaj nar; Gdzie jest toaleta?)

� N� shénme shíhòu ch
 fàn? (ni szeme szy ho� cz’y fan; Kiedy jadasz (posi�ki))?

� N� wèishénme yào qù Zh�ngguó? (ni �ej szeme jao �’ü d�ung�o; Dlaczego chcesz
pojecha	 do Chin?)

� N� z�nme yàng? (ni dzeme jang; Jak leci? Jak si� masz?)

� N� y�j
ng zài zhèr du� ji� le? (ni ji dzin dzaj d�er d�o dzio� ly; Jak d�ugo ju� tu jeste�?)

Zagadni�ty którym� z powy�szych pyta� mo�esz u�y	 jednej z poni�szych odpowiedzi.
Tworz� one podstaw� prawie ka�dej swobodnej rozmowy i s� niezwykle przydatne w nauce
j�zyka obcego.

� W� bùd�ng. (�o bu dung; Nie rozumiem).

� W� bùzh
dào. (�o bu d�y dao; Nie wiem).

� W� búrènshi t�. (�o bu �en szy t’a; Nie znam go/jej).

� Duìbùq�. (d�ej bu �’i; Przepraszam).

� H�n bàoqiàn. (hen bao �’ien; Bardzo mi przykro).

Pogaw�dka
Molly nie ma zegarka i nie wie, która godzina. Pyta o godzinę przechodnia na ulicy.

Molly: Duìbùqĭ. Qĭng wèn, xiànzài jĭ diăn zhōng?
Dłej bu ć’i. Ć’ing łen, śien dzaj dzi dien dżung?
Przepraszam. (Czy mogę spytać) Która jest teraz godzina?

Przechodzień: Xiànzài yīdiăn bàn.
Śien dzaj ji dien ban.
Jest pierwsza trzydzieści.

Molly: Hăo. Xièxiè nĭ.
Hao. Śie śie ni.
Świetnie. Dziękuję.

Przechodzień: Bú kèqì.
Bu k’y ć’i.
Nie ma za co.

Molly: Máfan nĭ, sì lù chēzhàn zài năr?
Ma fan ni, sy lu cz’e dżan dzaj nar?
Przepraszam za kłopot, (ale czy mógłby mi pan powiedzieć)
gdzie jest przystanek autobusu nr 4?

Przechodzień: Chēzhàn jiù zài nàr.
Cz’e dżan dzioł dzaj nar.
Przystanek autobusowy jest tam.
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Molly: Hăo. Xièxiè.
Hao. Śie śie.
Świetnie. Dziękuję.

Przechodzień: Méi wèntí.
Mej łen t’i.
Nie ma za co.

S�ówka do zapami�tania
Xiànzài j�di	n zh�ng? �ien dzaj dzi dien d�ung Która jest teraz godzina?

ch�zhàn cz’e d�an przystanek autobusowy

Méi wèntí mej �en t’i Nie ma za co.

Jak zadawa� proste pytania
na pierwszym spotkaniu?
Poni�ej znajdziesz list� prostych pyta�, które mo�esz zada	 dopiero co poznanym osobom.
(By przypomnie	 sobie przyk�adowe odpowiedzi, a tak�e kilka zda� o sobie, wró	 do
rozdzia�u 3).

� N� jiào shénme míngzi? (ni dziao szeme ming dzy; Jak si� nazywasz?)

� N� niánjì du� dà? (ni nien dzi d�o da; Ile masz lat?)

� N� zhù zài n�r? (ni d�u dzaj nar; Gdzie mieszkasz?)

� N� jiéh�n le méiy�u? (ni dzie h�un ly mejo�; Czy jeste� zam��na/�onaty?)

� N� y�u háizi ma? (ni jo� haj dzy ma; Czy masz dzieci?)

� N� zuò shénme g�ngzuò? (ni dz�o szeme gung dz�o; Czym si� zajmujesz (zawodowo)?

� N� huì ji�ng zh�ngwén ma? (ni h�ej dziang d�ung �en ma; Czy mówisz po chi�sku?)

� N� x�hu�n kàn diàny�ng ma? (ni �i h�an k’an dien jing ma; Czy lubisz ogl�da	 filmy?)

� N� shénme shíhòu z�u? (ni szeme szy ho� dzo�; Kiedy wychodzisz/wyje�d�asz?)

� J
nti�n de ti�nqì z�nme yàng? (dzin t’ien dy t’ien �’i dzeme jang; Jaka jest dzi�
pogoda?)
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Rozmowa o rodzinie
Aby móc porozmawia	 o rodzinie, dobrze jest zna	 kilka poni�szych s�ów:

� àirén (aj �en; wspó�ma��onek/wspó�ma��onka — zwykle u�ywane w Chinach
Ludowych)

� tàitài (t’aj t’aj; �ona)

� q
zi (�’i dzy; �ona — zwrot ksi��kowy)

� zhàngfu (d�ang fu; m��)

� fùm� (fu mu; rodzice)

� xi�ngdì ji�mèi (�iung di dzie mej; rodze�stwo)

� m�q
n (mu �’in; matka)

� fùq
n (fu �’in; ojciec)

� háizi (haj dzy; dziecko)

� érzi (ar dzy; syn)

� n�ér (nü ar; córka)

� z�fù (dzu fu; dziadek)

� z�m� (dzu mu; babcia)

� s�nzi (s�un dzy; wnuczek)

� s�nn� (s�un nü; wnuczka)

Pogaw�dka
Lĭ Huá spotyka koleżankę z klasy swojej córki — Beverly — i pyta o jej rodzinę.

Lĭ Huá: Beverly, nĭ yŏu méiyŏu xiōngdì jiĕmèi?
Beverly, ni joł mejoł śiung di dzie mej?
Beverly, czy masz rodzeństwo?

Beverly: Wŏ yŏu yíge jiĕjie. Tā shíwŭ suì. Bĭ wŏ dà liăngsuì.
Ło joł ji gy dzie dzie. T’a szy łu słej. Bi ło da liang słej.
Mam starszą siostrę. Ma piętnaście lat. Jest starsza ode mnie
o dwa lata.

Lĭ Huá: Tā yĕ huì jiăng zhōngwén ma?
T’a je hłej dziang dżung łen ma?
Czy ona też mówi po chińsku?

Beverly: Búhuì. Tā zhĭ huì yīngyŭ.
Bu hłej. T’a dży hłej jing jü.
Nie. Ona mówi tylko po angielsku.
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Lĭ Huá: Nĭde fùmŭ zhù zài năr?
Ni dy fu mu dżu dzaj nar?
Gdzie mieszkają twoi rodzice?

Beverly: Wŏmen dōu zhù zài Bĕijīng. Wŏ bàba shì wàijiāoguān.
Ło men doł dżu dzaj Bei dzing. Ło baba szy łaj dziao głan.
Wszyscy mieszkamy w Pekinie. Mój tato jest dyplomatą.

Lĭ Huá: Nà tài hăo le.
Na t’aj hao ly.
To świetnie.

S�ówka do zapami�tania
ji	ng dziang mówi�, opowiada�

zhù d�u mieszka�

wàiji�ogu�n �aj dziao g�an dyplomata

b�lány� b�o lan jü j�zyk polski

zh�ngwén d�ung �en j�zyk chi�ski

Pogaw�dka o pracy
To, czym si� zajmujesz, mówi wiele o tym, kim jeste�, mo�e by	 tak�e doskona�ym tematem
rozmowy, gdy wyczerpa�e� ju� wszystkie inne w�tki. Aby spyta	 kogo� o g�ngzuò
(gung dz�o; prac�), mo�esz powiedzie	: N� zuò shénme g�ngzuò? (ni dz�o szeme gung
dz�o; Czym si� zajmujesz?). Mo�esz nawet zaryzykowa	 i zgadywa	, np. N� shì l�osh

ma? (ni szy lao szy ma; Jeste� nauczycielem?).

Poni�ej podaj� list� zawodów — by	 mo�e znajdziesz na niej zawód swój lub Twojego
rozmówcy:

� l�osh
 (lao szy; nauczyciel)

� jiàoshòu (dziao szo�; profesor)

� l�sh
 (lü szy; prawnik)

� y
sh�ng (ji szeng; lekarz)

� hùshì (hu szy; piel�gniarka)

� bi�njí (bien dzi; redaktor)

� kuàijì (k’�aj dzi; ksi�gowa)

� shu�nu�ng�ng (sz�ej n�an gung; hydraulik)
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� diàng�ng (dien gung; elektryk)

� y�nyuán (jen j�en; aktor)

� zhúgu�n (d�u g�an; dyrektor, nadzorca)

� f�ixíngyuán (fej �ing j�en; pilot)

� chéngwùyuán (cz’eng �u j�en; stewardesa)

� h�igu�n gu�nyuán (haj g�an g�an j�en; celnik)

� lièch�yuán (lie cz’e j�en; konduktor)

� ji�xiànyuán (dzie �ien j�en; telefonistka, operator)

� qiántái fúwùyuán (�’ien t’aj fu �u j�en; recepcjonistka)

� kèfáng fúwùyuán (k’y fang fu �u j�en; pokojówka w hotelu)

� ch�nàyuán (cz’u na j�en; kasjer w banku)

� yóudìyuán (jo� di j�en; listonosz)

� cáifeng (c’aj feng; krawiec)

Przydatne mog� okaza	 si� tak�e s�owa zwi�zane z prac�:

� bàn rì g�ngzuò (ban �y gung dz�o; praca na pó� etatu)

� quán rì g�ngzuò (�’�en �y gung dz�o; praca na ca�y etat)

� sh
yè (szy je; bezrobotny)

� miànshì (mien szy; rozmowa kwalifikacyjna)

� j
ngl� (dzing li; kierownik)

� gùyuán (gu j�en; pracownik)

� gùzh� (gu d�u; pracodawca)

W Chinach d�nwèi (dan �ej; jednostka w pracy, do której si� przynale�y) przez d�u�szy
czas by�a wa�nym elementem �ycia. Termin ten odnosi� si� do miejsca pracy, które mog�o
by	 wyznaczone wsz�dzie w kraju. D�nwèi to jednostka, która by�a odpowiedzialna za
podleg�ych sobie pracowników, a tak�e za ich problemy i b��dy. Gdy us�yszysz przez
telefon: N� n�r? (ni nar; dos�ownie: Sk�d jeste�?), powiniene� wiedzie	, �e pytany jeste�
pewnie o swoj� d�nwèi. W czasach przewodnicz�cego Mao Zedonga (przywódcy Chi�skiej
Partii Komunistycznej, który og�osi� Chi�sk� Republik� Ludow� w 1949 roku) m�odzi
ludzie zaraz po uko�czeniu szko�y �redniej byli przypisywani do pracy i nie my�leli
o za�o�eniu rodziny, dopóki nie wiedzieli, dok�d zostan� wys�ani. Zdarza�o si�, �e niektórzy
byli wysy�ani do pracy na obrze�ach pó�nocnych Chin, gdy tymczasem ich narzeczeni
musieli pracowa	 na po�udniu. Mogli si� widywa	 tylko podczas Chi�skiego Nowego
Roku. D�nwèi przypisywa�a swoim podopiecznym mieszkania, a tak�e wymusza�a
stosowanie si� do polityki rz�dowej, np. polityki jednego dziecka. Do niedawna, by móc
si� pobra	, mie	 dziecko czy otrzyma	 przywileje rz�dowe, potrzebna by�a zgoda d�nwèi.
Termin ten zachowa� znaczenie jedynie w przypadku pracowników sektora publicznego.
W sektorze prywatnym oznacza po prostu stanowisko pracy, jak� si� wykonuje, bez baga�u
ideologicznego.
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Pogaw�dka
Yáng i Xiăo Liú rozmawiają o swoich zawodach, które są bardzo różne. Xiăo
Liú jest pielęgniarką w jednym z miast prowincji Henan, niedaleko słynnego
klasztoru Shaolin.

Xiăo Liú: Yáng, nĭ zuò shénme gōngzuò?
Jang, ni dzło szeme gung dzło?
Czym się zajmujesz, Jang?

Yáng: Wŏ shì lánqiú duìyuán.
Ło szy lan ć’ioł dłej jłen.
Gram w koszykówkę. (Dosłownie: Jestem graczem
w koszykówkę).

Xiăo Liú: Nà hĕn yŏuyìsi.
Na hen joł ji sy.
To bardzo ciekawe.

Yáng: Nĭ ne?
Ni ny?
A ty?

Xiăo Liú: Wŏ shì hùshì. Wŏ zài Kāifēng dìyī yīyuàn gōngzuò.
Ło szy hu szy. Ło dzaj K’aj feng di ji ji jłen gung dzło.
Ja jestem pielęgniarką. Pracuję w szpitalu nr 1 w Kaifengu.

Yáng: Nán bùnán?
Nan bu nan?
Czy to trudna (praca)?

Xiăo Liú: Bù nán. Wŏ hĕn xĭhuān wŏde zhíyè.
Bu nan. Ło hen śi hłan ło dy dży je.
Nietrudna. Bardzo lubię swoją pracę.

S�ówka do zapami�tania
zhíyè d�y je zawód

nán nan trudny

x�hu�n �i h�an lubi�

y�yuàn ji j�en szpital

g�ngzuò gung dz�o pracowa�

hùshì hu szy piel�gniarka
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Rozmowa o miejscu zamieszkania
Po wst�pnej rozmowie ludzie czasami wymieniaj� si� adresami i numerami telefonu,
by zosta	 w kontakcie. Wtedy mo�e pojawi	 si� zdanie, którego nauczy�e� si� na pocz�tku
tego rozdzia�u: N� zhù zài n�r? (ni d�u dzaj nar; Gdzie mieszkasz?). Oto kilka dodatkowych
pyta� na podobny temat:

� N�de dìzh� shì shénme? (ni dy di d�y szy szeme; Jaki jest twój adres?)

� N�de diànhuà hàom� du�sh�o? (ni dy dien h�a hao ma d�o szao; Jaki jest twój
numer telefonu?)

� N� shénme shíhòu zài ji�? (ni szeme szy ho� dzaj dzia; Kiedy b�dziesz w domu?)

Gdy zechcesz poopowiada	 o swoim domu, poni�sze zdania b�d� jak znalaz�:

� W�men zhù de shì fángzi. (�o men d�u dy szy fang dzy; Mieszkamy
w mieszkaniu/apartamencie).

� T� zhù de shì g�ngyù. (t’a d�u dy szy gung jü; Ona mieszka w bloku).

� T�men y�u yíge yuànzi. (t’a men jo� ji gy j�en dzy; Oni maj� podwórko).

� N� y�u yíge hu�yuán. (ni jo� ji gy h�a j�en; Ty masz ogród).

� W� zhù zài chéngl�. (�o d�u dzaj cz’eng li; Mieszkam w mie�cie).

� W� zhù zài ji�owài. (�o d�u dzaj dziao �aj; Mieszkam na przedmie�ciach).

� W� zhù zài nóngc�n. (�o d�u dzaj nung c’�un; Mieszkam na wsi).

Oprócz diànhuà hàom� (dien h�a hao ma; numeru telefonu) i dìzh� (di d�y; adresu)
wi�kszo�	 ludzi wymienia diànz� yóuxi�ng dìzh� (dien dzy jo� �iang di d�y; adres mailowy).
W bardziej oficjalnych sytuacjach w�a�ciwa jest tak�e wymiana míngpiàn (ming p’ien;
wizytówek). (W rozdziale 2 znajdziesz instrukcj�, jak wymawia	 liczebniki).

Pogaw�dka
Beverly spotyka Alison na konferencji w Wuhanie i stwierdza, że Alicja może
być doskonałą partnerką w jej projekcie elektronicznym.

Beverly: Zhè shì wŏde míngpiàn. Yŏu dìzhĭ, diànhuà hàomă,
hé diànzĭ yóuxiāng dìzhĭ.
Dży szy ło dy ming p’ien. Joł di dży, dien hła hao ma, he dien dzy
joł śiang di dży.
To moja wizytówka. (Znajdziesz) tam mój adres, numer
telefonu i adres mailowy.

Alison: Xièxiè.
Śie śie.
Dziękuję.
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Beverly: Kĕshì wŏde diànhuà hàomă biàn le. Xiànzài shì
(650) 721-0000.
K’y szy ło dy dien hła hao ma bien ly. Śien dzaj szy lioł łu ling, ć’i
ar jao, ling ling ling ling.
Ale zmienił się mój numer telefonu. Teraz to (650) 721-0000.

Alison: Hăo. Xièxiè.
Hao. Śie śie.
Dobrze. Dziękuję.

Beverly: Yŏu kōng, qĭng gĕi wŏ dă diàn huà.
Joł k’ung, ć’ing gej ło da dien hła.
Gdy będziesz miała chwilę, zadzwoń, proszę.

Alison: Yídìng huì.
Ji ding hłej.
Na pewno zadzwonię.

S�ówka do zapami�tania
d	 diànhuà da dien h�a (za)dzwoni�

diànhuà hàom	 dien h�a hao ma numer telefonu

g	ibiàn gaj bien zmieni�

míngpiàn ming p’ien wizytówka

diànz� yóuxi�ng dìzh� dien dzy jo� �iang di d�y adres mailowy
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Gry i zabawy

Połącz nazwy zawodów po polsku z ich chińskimi odpowiednikami. Odpowiedzi znajdziesz
w dodatku C.

yīshēng piłkarz

lăoshī lekarz

fēixíngyuán pilot

zúqiú duìyuán nauczyciel
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Skorowidz

A
a, 234
aktówka, 234
Anhui prowincja, 26
autobus, 242, 243

bilet, 242
bilet miesi�czny, 243
numer, 243
przystanek autobusowy, 243

B
bak�a�an, 95
Beihai, 205
biuro, 171

drukarka, 172
ekspres do kawy, 172
faks, 172
kolega z pracy, 172
komputer, 171
kserokopiarka, 171
notes, 172
o�ówek, 172
pióro, 172
plik, 172
recepturka, 172
sekretarka, 171
spinacze, 172
ta�ma klej�ca, 172
telefon, 171
zszywacz, 172

C
chéngy�, 34, 35
Chinatown, 278
chi�ska kaligrafia, 279
Chi�ski Nowy Rok, 97
ciep�o, 28

czas, 129
budzik, 134
czerwiec, 132
czwartek, 130
dni tygodnia, 130
godzina, 28, 134
grudzie�, 132
koniec tygodnia, 129
kwiecie�, 132
lipiec, 132
listopad, 132
luty, 132
maj, 132
marzec, 132
minuta, 134
nast�pny miesi�c, 132
niedziela, 130
pa�dziernik, 132
pi�tek, 129, 130
po�udnie, 134
poniedzia�ek, 129, 130
poprzedni miesi�c, 132
pora dnia, 135
pó�noc, 134
przysz�y tydzie�, 130
sekundy, 134
sierpie�, 132
sobota, 129
sobota, 130
spó�nienie, 134
stycze�, 132
�roda, 130
ten miesi�c, 132
ubieg�y tydzie�, 130
urodziny, 132
wrzesie�, 132
wtorek, 130
zegar, 134
zegarek, 134
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czasownik, 40, 43, 45, 47, 53, 54, 104
dokonany, 40
niedokonany, 40

czasowniki, 295
czeki podró�ne, 196
cz��ci cia�a, 261

bark, 261
cia�o, 261
gard�o, 261
g�owa, 261
klatka piersiowa, 261
ko�	, 261
mi��nie, 261
nerki, 261
nerwy, 261
noga, 261
nos, 261
oko, 261
oskrzela, 261
palec, 261
plecy, 261
p�uca, 261
rami�, 261
r�ka, 261
serce, 261
stopa, 261
szyja, 261
twarz, 261
ucho, 261
w�troba, 261
�o��dek, 261

D
Dalian, 205
dane

adres, 82
adres mailowy, 82
numer telefonu, 82
wizytówka, 82

danie, 29
Dèng Xi�opíng, 28
dialekt, 26
D�ngd�n, 112
dynastia, 124

F
fasolka szparagowa, 95
film, 143

angielskie napisy, 144
bajka, 143
dokument, 143
dramat, 143
film akcji, 143
film kung-fu, 143
horror, 143
komedia, 143
romans, 143
zagraniczny, 144

Fujian prowincja, 26

G
gàn j�zyk, 26
gdzie, 206
g�oski przydechowe, 29
godzina, 28
gospodarka, 178

bankowo�	, 178
bran�a medialna, 178
bran�a wydawnicza, 178
budownictwo, 178
finanse, 178
górnictwo, 178
in�ynieria, 178
komputery, 178
konsulting, 178
nieruchomo�ci, 178
PR, 178
przemys� farmaceutyczny, 178
przemys� naftowy, 178
przemys� odzie�owy, 178
przemys� rozrywkowy, 178
przemys� samochodowy, 178
reklama, 178
transport, 178
ubezpieczenia, 178
zarz�dzanie, 178

Groby Mingowskie, 141
grzyby, 95
Guangdong prowincja, 26
Guangxi prowincja, 26
gu�nhuà j�zyk, 26
guóy� j�zyk, 26
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H
Hainan wyspa, 26
hakka j�zyk, 26
Han dynastia, 26, 27
hàny� j�zyk, 26
Henan prowincja, 150
herbata, 102

czarna, 103
czarnego smoka, 103
ja�minowa, 103
ulung, 103
zielona, 103

hobby, 149
ceramika, 154
czytanie ksi��ek, 149
gotowanie, 150
kaligrafia, 154
karty, 150
koszykówka, 149
�owienie ryb, 149
mad�ong, 150
malarstwo wodne, 154
malarstwo, 154
muzyka, 149
ogrodnictwo, 150
pianino, 154
rysunek, 154
rze�ba, 154
skrzypce, 154
szachy, 149
sztuki walki, 150
tai-chi, 150
znaczki, 149

Hongkong, 26
Hongkou stadion, 156
hotel, 219

baga�e, 223
baga�owy, 223
centrum biznesowe, 222
cichy pokój, 220
dokument to�samo�ci, 223
gniazdko elektryczne, 225
jacuzzi, 222
klimatyzacja, 224
klucz, 223
koc, 224
nas�oneczniony pokój, 220
ogrzewanie, 224

papier toaletowy, 224
paszport, 223
pilot, 225
poduszka, 224
pokój, 219
pokój z klimatyzacj�, 220
pokój z widokiem na morze, 220
recepcjonista, 223
restauracja hotelowa, 222
r�cznik, 224
sprz�tn�	 pokój, 225
suszarka do w�osów, 224
toaleta, 225
ui�ci	 rachunek, 228
w��cznik �wiat�a, 225
wolne pokoje, 220
zarezerwowa	, 219

Hubei prowincja, 26
Hunan prowincja, 26

I
ideogramy, 27
ideogramy z�o�one, 27
idiom, 34
internet, 180

laptop, 180
przegl�darka, 180
przeszukanie, 180
wys�a	 maila, 182
wys�a	 plik, 182

J
Jangcy rzeka, 26
Jedwabny Szlak, 157
jedzenie, 85
Jet Li, 29
j�zyk cia�a, 37

schylenie g�owy i lekki sk�on, 37
uk�on z oklaskiem, 37
u�cisk d�oni, 37
wskazywanie palcem na w�asny nos, 37

j�zyk Hanów, 26
j�zyk narodowy, 26
j�zyk powszechny, 26
Jiànguóménwài Dàji�, 112
Jiangxi prowincja, 26
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K
Kanton prowincja, 26
kapusta, 95
kèji� j�zyk, 26
kieliszek, 91
kierunek

lewo, 208
na zewn�trz, 208
na, 208
naprzeciw, 209
obok, 209
pod, 209
prawo, 208
przód, 208
ty�, 208
w �rodku, 208

kino, 144
klasyfikator, 41, 42, 91
kolor, 121, 122

at�as, 122
ciemniejszy, 122
czarny, 122
czerwony, 122, 123
fioletowy, 122
ja�niejszy, 122
jednolity, 122
kaszmir, 122
materia�, 122
niebieski, 122
pomara�czowy, 122
ró�owy, 122
wzory, 122
�ó�ty, 122
bia�y

komplement, 70
ko�, 29
kraj

Chiny, 69
Francja, 69
Japonia, 69
Polska, 69
Stany Zjednoczone, 69
Szwajcaria, 69
Szwecja, 69
Wietnam, 69
W�ochy, 69

kukurydza, 95
kung-fu, 279

L
lekarz, 259, 260

AIDS, 267
antybiotyk, 270
apteka, 269
astma, 267
biegunka, 263
ból gard�a, 263
ból pleców, 263
ból ucha, 263
ból z�ba, 263
ból �o��dka, 263
cholera, 267
cierpie	 na ból g�owy, 263
cukrzyca, 267
czerwonka, 267
elektrokardiogram, 266
gor�czkowa	, 263
gru�lica, 267
grypa, 266
historia choroby, 266
karetka pogotowia, 270
nudno�ci, 263
obrz�k w�z�ów ch�onnych, 263
ospa wietrzna, 267
pacjent, 266
problemy z sercem, 267
przezi�bi	 si�, 266
przybra	 na wadze, 263
rak p�uc, 267
rak, 267
recepta, 269
schudn�	, 263
stan zapalny, 266
stetoskop, 264
tabletka, 270
testy laboratoryjne, 266
wysokie ci�nienie, 266
zachorowa	, 266
zastrzyk, 270
zatwardzenie, 263
zbada	, 266
z�apa	 przezi�bienie, 266
zrani	 si�, 266
�ó�taczka, 267

liczba mnoga, 40, 42
liczba pojedyncza, 40, 42
liczebnik, 41, 55, 56, 57
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liczebnik porz�dkowy, 58, 214
czwarty, 214
drugi, 214
dziesi�ty, 214
dziewi�ty, 214
ósmy, 214
pi�ty, 214
pierwszy, 214
siódmy, 214
szósty, 214
trzeci, 214

Liúlìch�ng ulica, 123
lotnisko, 231

baga�, 231, 237
baga� podr�czny, 231, 234
bramka, 231, 234
celnik, 236
karta wjazdu, 237
karta wyjazdu, 237
lot

bilet, 234
kamizelki ratunkowe, 235
krajowy, 234
l�dowanie, 235
mi�dzynarodowy, 234
odwo�a	, 232
pilot, 234
prze�o�y	, 232
start, 235
stewardesa, 234
turbulencje, 235, 236
wyj�cia ewakuacyjne, 235
zakaz palenia, 235
za�oga, 234
zapi�	 pasy, 235

odloty, 234
odprawa, 231
paszport, 234
przedmioty do oclenia, 237
przyloty, 234
walizka, 237
wiza, 234
za�wiadczenie zdrowotne, 237

M
mandary�ski j�zyk, 26
Máo Zéd�ng, 29, 248
matka, 29

miejsca
ambasada polska, 206
bank, 206
dworzec kolejowy, 206
kasa biletowa, 206
metro, 205, 206
poczta, 205
pogotowie, 206
postój taksówek, 206
przystanek autobusowy, 206
restauracja, 206
szko�a, 206
toaleta, 206
ulica, 205

miejsce zamieszkania, 82
Mieszkam na przedmie�ciach, 82
Mieszkam na wsi, 82
Mieszkam w mie�cie, 82
Mieszkamy mieszkaniu/apartamencie, 82
Ona mieszka w bloku, 82
Oni maj� podwórko, 82
Ty masz ogród, 82

miesi�c
czerwiec, 132
grudzie�, 132
kwiecie�, 132
lipiec, 132
listopad, 132
luty, 132
maj, 132
marzec, 132
pa�dziernik, 132
sierpie�, 132
stycze�, 132
wrzesie�, 132

mieszkanie, 182
agent, 183
balkon, 185
biblioteka, 185
biurko, 185
depozyt, 183
dzielnica, 184
hipoteka, 183
jadalnia, 185
kanapa, 185
ko�dra, 186
krzes�a, 185
kuchnia, 185
kupi	, 184
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mieszkanie
�azienka, 185, 186
�ó�ko, 185, 186
materac, 185
nieruchomo�ci, 182
odsetki, 183
poduszka, 186
pokój wypoczynkowy, 185
po�ciel, 185
po�rednik, 183
przetarg, 183
salon, 185
s�siedztwo, 184
sprzeda	, 184
stolik, 185
stó�, 185
sypialnia, 185
szafa, 185
udekorowa	, 184
umowa, 183
weranda, 185
winda, 185
w�asno�	, 182
wolny pokój, 185
wycena, 183

m�n prowincja, 26
Ming dynastia, 140
morfem, 29
muzyka, 154

altówka, 155
chi�ska muzyka klasyczna, 145
d�ugi szarpany instrument strunowy, 155
dwustrunowy instrument smyczkowy, 155
flet, 155
gitara, 155
harfa, 155
instrumentalna, 145
jazz, 145
kameralna, 145
klarnet, 155
klasyczna, 145
koncert chóralny, 145
kontrabas, 155
muzyk, 154
obój, 155
perkusja, 155
pianino, 154, 155
piosenki ludowe, 145
puzon, 155

rock and roll, 145
saksofon, 155
skrzypce, 154, 155
symfoniczna, 145
szarpany instrument strunowy, 155
tr�bka, 155
tuba, 155
wiolonczela, 155

N
nag�os, 29, 32
narodowo�ci, 69
natura, 152

brzeg, 152
drzewa, 152
góry, 152
jaskinia, 152
jezioro, 152
krajobraz, 152
morze, 152
pagórki, 152
pla�a, 152
ptaki, 152
pustynia, 152
rzeka, 152
staw, 152

nazwy w�asne, 40
negacja absolutna, 50
Niebia�skiego Spokoju plac, 112

O
odpowiedzi, 76

Bardzo mi przykro, 76
Nie rozumiem, 76
Nie wiem, 76
Nie znam go/jej, 76
Przepraszam, 76

okre�lnik aspektu, 45
Opera peki�ska, 137

P
pagoda, 152
Pa�ac Dzieci�cy, 153
pa�stwo, 251

Afryka Po�udniowa, 251
Chiny Ludowe, 251
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Francja, 251
Hongkong, 251
Irlandia, 251
Izrael, 251
Japonia, 251
Kanada, 251
Kongo, 251
Meksyk, 251
Niemcy, 251
Rosja, 251
Szwajcaria, 251
Szwecja, 251
Tanzania, 251
W�gry, 251
Wietnam, 251

partyku�a, 104
przecz�ca, 54
pytaj�ca, 53

Pekin, 123
p�dy bambusa, 95
pieni�dze, 191

akcje, 199
bank, 193, 200
bankomat, 201
certyfikat depozytowy, 199
chi�ski juan, 192
czek, 196, 198
czek podró�ny, 198
dolar, 195
dolar ameryka�ski, 192
dolar hongko�ski, 192, 193
dolar singapurski, 192, 193
dolar tajwa�ski, 192
drobne, 193, 198
euro, 192
fundusz hedgingowy, 199
fundusz inwestycyjny, 199
gotówka, 196, 200
japo�ski jen, 192
kantor, 193, 195
karta kredytowa, 196, 198
kasjer, 195
konto oszcz�dno�ciowe, 199
kredyt, 198
ksi��eczka czekowa, 198
kurs wymiany, 191
limit kredytu, 198
linia kredytowa, 198
napiwek, 201

nowy dolar tajwa�ski, 192
obligacje, 199
odsetki, 198
oszcz�dno�ci, 200
pieni�dze ludowe, 191
polska z�otówka, 192
portfel, 198
prowizja, 195
rozmieni	, 198
spadek, 193
waluta, 191, 194, 195
wp�aci	, 200
wymiana, 193
wyp�aci	, 200
zarabianie, 193

piktofonogramy, 27
piktogramy, 27
pi�ka no�na, 155
p
ny
n, 28
piwo, 28
p�acenie rachunku za posi�ek, 85
poci�g, 244

bilet w jedn� stron�, 244
bilet w obie strony, 244, 245
cena biletu, 244
kasa biletowa, 244
poci�g ekspresowy, 244
poci�g zwyk�y, 244
bilet, 244

podró�, 247, 250
antyperspirant, 254
aparat fotograficzny, 254
autokar wycieczkowy, 257
biuro podró�y, 256, 257
budzik, 254
golarka, 254
góry, 250
grupa turystyczna, 255
grupa wycieczkowa, 257
kosmetyki, 254
krajowa, 250
myd�o, 254
ogród botaniczny, 250
okulary przeciws�oneczne, 254
pagoda, 250
parasolka, 254
pasta do z�bów, 254
pla�a, 250
p�yn do p�ukania jamy ustnej, 254
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podró�
podpaski, 254
przej�ciówka, 254
przewodnik, 256, 257
pustynia, 250
safari, 250
sanda�y, 254
szczoteczka do z�bów, 254
szczotka, 254
szorty, 254
tampony, 254
zagraniczna, 250
zarezerwowa	, 257
�elazko, 254
strój k�pielowy, 254
wiza, 247

podstawowe zwroty
a w�a�nie!, 35
cze�	!, 35
doskonale, 35
dzi�kuj�, 35
gratulacje!, 35
nie ma sprawy, 35
nie ma za co, 35
odpu�	 sobie, 35
poczekaj chwil�, 35
przepraszam, 35
racja, 35
�wietnie, 35
to nie ma znaczenia, 35
zapomnij o tym, 35
zaraz, zaraz, 35

pogoda, 67
burza �nie�na, 67
burza z piorunami, 68
ch�odno, 67
ciep�o, 67
duszno, 67
gor�co, 67
Jaka jest dzi� pogoda?, 77
jasno i s�onecznie, 68
kropi, 68
mgli�cie, 68
pada deszcz, 68
pada �nieg, 68
pochmurnie, 67
przejrzy�cie, 68
wicher, 67

wietrznie, 68
zachmurzenie, 68
zamie	, 67
zimno, 67

pomidory, 95
pomoc, 259

ranni, 260
ratowa	, 259
wezwa	, 259
wypadek samochodowy, 260
zawroty g�owy, 260

popularne zwroty, 34
porównania, 119
pory roku, 132

jesie�, 132
lato, 132
wiosna, 132
zima, 132

po�egnanie, 70
do widzenia, 71
do zobaczenia jutro, 70
do zobaczenia we wtorek, 70
do zobaczenia za chwil�, 71
do zobaczenia za rok, 70
do zobaczenia za tydzie�, 70
na razie, 70
szcz��liwej podró�y, 71

praca, 80
bezrobotny, 80
cz�onek zarz�du, 175
dyrektor dzia�u, 175
dyrektor fabryki, 175
dyrektor finansowy, 175
dyrektor generalny, 175
interesy, 171
kierownik, 80, 175
na ca�y etat, 80
na pó� etatu, 80
pracodawca, 80
przewodnicz�cy zarz�du, 175
rozmowa kwalifikacyjna, 80
szef zespo�u, 175

przedstawianie rodziny i przyjació�, 62
przedstawianie siebie i innych, 61
przymiotnik, 44

stopniowanie, 118
przys�ówek, 49
p�t�nghuà j�zyk, 26
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pytania, 75, 77
Co?, 75
Czego chcesz?, 75
Czego sobie �yczysz?, 75
Czy jeste� g�odny?, 86
Czy jeste� zam��na/�onaty?, 77
Czy lubisz ogl�da	 filmy?, 77
Czy masz dzieci?, 77
Czy mog� postawi	 ci drinka?, 146
Czy mówisz po chi�sku?, 77
Czym si� zajmujesz (zawodowo)?, 77
Dlaczego chcesz pojecha	 do Chin?, 76
Dlaczego?, 75
Gdzie jest toaleta?, 76, 102
Gdzie mieszkasz?, 77, 82
Gdzie mog� umy	 r�ce?, 102
Gdzie?, 75, 206
Ile masz lat?, 77
Jad�e� ju�?, 86
Jak d�ugo ju� tu jeste�?, 76
Jak d�ugo?, 75
Jak leci?, 76
Jak si� masz?, 76, 86
Jak si� nazywasz?, 77
Jak?, 75
Jaka jest dzi� pogoda?, 77
Jaki jest twój adres?, 82
Jaki jest twój numer telefonu?, 82
Jeste� g�odny czy nie?, 86
Kiedy b�dziesz w domu?, 82
Kiedy jadasz (posi�ki))?, 76
Kiedy wychodzisz/wyje�d�asz?, 77
Kiedy?, 75
Kim on/ona jest?, 75
Kto?, 75
Która godzina?, 75
Która jest teraz godzina?, 75
O której otwieracie/zamykacie?, 112
Zata�czysz ze mn�?, 146

Q
Qin Shihuang, 142

R
restauracja, 93, 95

bak�a�an na ostro z czosnkiem, 96
bar sa�atkowy, 88

baranina, 93
bu�eczki ze s�odk� czerwon� fasol�, 101
bu�ki na parze, 86
chi�skie jedzenie, 95
ciasteczka z crème brûlée, 101
ciasteczka z rzepy, 101
czerwone wino wytrawne, 88
dania mi�sne, 93
dania wegetaria�skie, 93, 96
dania, 97
danie specjalne, 97
desery, 93
drób, 93
duszone tofu w sosie sojowym, 96
duszone ziemniaki, 88
fast food, 95
frytki, 88
glutaminian sodu, 97
gor�cy r�czniczek, 91
gorzki, 97
hamburger, 88
herbata, 88
hot dog, 88
imbir, 96
kaczka po peki�sku, 96
kanapka, 88
karta da�, 93, 98
karta win, 88
kawa, 88
kawa�ki taro sma�one na g��bokim oleju, 101
kawiarnia, 95
klopsiki krewetkowe, 101
klopsiki wo�owe, 101
kocio�ek mongolski na ostro, 96
kola, 88
kolacja, 85
kotlety baranie, 88
kubek, 87
kurczak pokrojony w kostk�

z orzeszkami na ostro, 96
kwa�ny, 97
lemoniada, 88
�y�eczka, 91
�y�ka, 87, 91
makaron, 86
menu, 93
miseczka, 87
miseczka, 91
mleko, 88
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restauracja
mokra chusteczka, 91
nadziewane papryczki, 101
napoje, 88, 93
nó�, 87, 91
obiad, 85
obs�uga, 98
ocet, 97
oliwa sezamowa, 97
ostry sos, 96
ostry, 97
owoce morza, 93
para pa�eczek, 91
pieczone ziemniaki, 88
pierogi, 86
piero�ki krewetkowe, 101
piwo, 88, 95, 97
pizza, 88
przystawki, 93
rachunek, 102
ryba na s�odko-kwa�no, 96
ry� gotowany na parze, 86
ry� na parze bez dodatków, 86
sajgonki, 96, 101
schabowe, 88
serwetka, 87, 91
s�odki, 97
s�ony, 97
sma�ona fasolka szparagowa, 96
sma�one kr��ki cebuli, 88
sma�one piero�ki wieprzowe, 101
sma�ony kurczak, 88
sma�ony ry�, 86
sok owocowy, 88
sos sa�atkowy, 88
sos sojowy, 97
sól, 97
spaghetti, 88
suche tofu, 96
szklanka, 91
�niadanie, 85
talerz, 87, 91
toaleta, 102
widelec, 87, 91
wieprzowe bu�eczki na parze, 101
wino, 86
woda mineralna, 88
wo�owina w sosie ostrygowym, 96
wo�owina z chi�skimi broku�ami, 96
wo�owina, 93

wyka�aczka, 87, 91
wyka�aczka, 90
zimne kawa�ki ogórka na s�ono, 96
zupa ostro-kwa�na, 96
zupa z piero�kami wonton, 96
zupa z roztrzepanym jajkiem, 96
zupy, 93, 97

rodzaj m�ski, 40
rodzaj nijaki, 40
rodzaj �e�ski, 40
rodzajnik, 43
rodzajnik nieokre�lony, 43
rodzajnik okre�lony, 43
rodzina, 78

babcia, 78
córka, 78
dziadek, 78
dziecko, 78
matka, 78
m��, 78
ojciec, 78
rodze�stwo, 78
rodzice, 78
syn, 78
wnuczek, 78
wnuczka, 78
wspó�ma��onek, 78
wspó�ma��onka, 78
�ona, 78

rok, 248
Konia, 248
Ma�py, 248
Owcy, 248
Szczura, 248
W��a, 248

rozmowa w restauracji, 85
rzeczownik, 40, 41

abstrakcyjny, 40
konkretny, 40
pospolity, 40

S
samog�oska, 30, 31, 32
Shang dynastia, 27
siano, 28
sklep, 111

antyk, 123, 124
bi�uteria, 111

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page354U~rf/chinby
http://helion.pl/page354U~rt/chinby


                                                                                                                              Skorowidz 331

dom towarowy, 111
drobne, 126
gotówka, 126
pi�tro, 114
portfel, 126
rachunek, 126
rozmiar, 116, 117, 118
ruchome schody, 114
rynek z �ywno�ci�, 111
Sklep Przyja�ni, 126
sprzedawca, 114
towar, 126
ubrania, 111
zakupy, 125
zapakowa	, 126
zwrot, 126

Sklep Przyja�ni, 126
sk�adanie zamówienia, 85
s�ownik, 28

cz��ci znaków, 28
elementy, 28
klucze, 28
korzenie, 28
pierwiastki, 28

sport, 155
badminton, 156
baseball, 156
	wiczenia na por�czach, 156
	wiczenia na równowa�ni, 156
fair play, 156
gimnastyka, 156
hokej, 156
koszykówka, 156
pi�ka no�na, 156

gwizda	, 157
przestrzeli	, 157
wynik, 157
zablokowa	 pi�k�, 157
zdoby	 gola, 157
mecz, 157

pi�ka r�czna, 156
p�ywanie, 156

czepek, 156
p�ywanie bokiem, 156
skoki do wody, 156
styl grzbietowy, 156
styl klasyczny, 156
styl motylkowy, 156
styl wolny, 156
�abka, 156

rugby, 156
siatkówka, 156
softball, 156
tenis sto�owy, 156
tenis ziemny, 156

spotkanie, 173
bia�a tablica, 176
ekran, 176
ilustracje, 176
kreda, 176
marker, 176
materia�y, 176
program, 173
slajd, 176
szkolenie, 173
tabele, 176
tablica, 176
wykresy, 176

sprz�t elektroniczny
CD, 125
do karaoke, 125
drukarka, 124
faks, 124
kamera wideo, 125
klawiatura, 125
komputer, 125
laptop, 125
monitor, 125
myszka, 125
oprogramowanie, 125
skaner, 125
sprz�t komputerowy, 125
system nag�o�nienia, 125
telewizor, 125

stopniowanie
przymiotników, 118

strona bierna, 40
strona czynna, 40
strony �wiata, 215

po�udnie, 215
po�udniowy wschód, 215
po�udniowy zachód, 215
pó�noc, 215
pó�nocny wschód, 215
pó�nocny zachód, 215
wschód, 215
zachód, 215

Sun Yat-sen, 248
sylaba, 29, 104
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system jednostek, 105
cal, 105
centymetr, 105
funt, 105
galon, 105
gram, 105
jard, 105
kilogram, 105
kilometr, 105
kwarta, 105
litr, 105
metr, 105
mila, 105
miligram, 105
pó� kwarty, 105
stopa, 105
tradycyjna jednostka chi�ska o d�ugo�ci 500
m, 105
tradycyjna jednostka chi�ska o wadze 500 g,
105
uncja, 105

Szanghaj, 26, 123, 153


�wi�ta, 248

Chi�ski Nowy Rok, 248
Dzie� Pracy, 248
Festiwal Lampionów, 249
Festiwal Smoczych �odzi, 249
Festiwal rodka Jesieni, 250
Jasny i wietlisty Festiwal, 249
Nowy Rok, 248
wi�to Narodowe, 248
wi�to Wiosny, 248

T
Tajwan, 26
taksówka, 239

taksometr, 239
Tang dynastia, 140, 150
telefon, 161

automatyczna sekretarka, 167
bezprzewodowy, 161
karta telefoniczna, 162
komórka, 161, 162
numer kierunkowy, 161
numer telefonu, 161, 162

numer wewn�trzny, 164
oddzwoni	, 163
odebra	, 163
operator, 161
podnie�	 s�uchawk�, 163
publiczny, 161
roz��czy	 si�, 163
rozmowa mi�dzynarodowa, 161
rozmowa na koszt odbiorcy, 161
rozmowy lokalne, 161
rozmowy zamiejscowe, 161
sygna�, 164, 168
wiadomo�	, 167
zadzwoni	, 162, 163
zaj�te, 165
zostawi	 wiadomo�	, 163

terakotowa armia, 142
Ti�n�nmén plac, 112, 123
toaleta, 29, 102
tofu, 95
ton, 29, 32
ton czwarty opadaj�cy, 33
ton drugi, 33
ton drugi wznosz�cy, 33
ton neutralny, 33
ton pi�ty, 33
ton pierwszy równy, 32
ton trzeci opadaj�co-wznosz�cy, 33
tonem trzeci niepe�ny, 33
transkrypcja, 28

U
ubranie, 121

bielizna, 121
bi�uteria, 121
broszka, 124
buty na wysokich obcasach, 121
buty, 121
czapka, 121
d�ugi r�kaw, 121
d�insy, 121
jedwab, 122
kamizelka, 121
kapcie, 121
kapelusz, 121
koszula, 121
krawat, 121
krótki r�kaw, 121
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marynarka, 121
okulary, 121
p�aszcz przeciwdeszczowy, 121
p�aszcz, 121
r�kawiczki, 121
skarpetki, 121
spodnie, 121
spódnica, 121
szorty, 121
we�na, 122
zegarek, 121
�akiet, 121

W
Wángf�j
ng, 112
widowisko

audytorium, 139
balet, 137, 139
bilet, 137, 139
bileter, 145
film, 137
hala koncertowa, 139
koncert muzyczny, 137
koncert, 145
opera kanto�ska, 139
opera peki�ska, 139
opera, 137
pokaz sztuk walki, 139
program, 145
przedstawienie, 137
przerwa, 139
teatr, 139
trupa akrobatyczna, 137
wyst�p gimnastyczny, 139

Wielki Mur, 141, 157
wok, 278
wú j�zyk, 26
wycieczka

kierunek, 208
mapa, 208
toaleta, 205
zgub	 si�, 205

wyg�os, 29, 30
wymowa, 28

X
xi�ng j�zyk, 26
Xu Shen, 27

Y
yuè prowincja, 26

Z
zachowanie w kulturze chi�skiej, 65
zaimek pytaj�cy, 53
zaimek, 40
Zakazane Miasto, 142
zakupy, 85

produkty spo�ywcze, 108
rynek, 108
rze�nik, 108
sprzedawca w sklepie spo�ywczym, 108
stragan, 108
supermarket, 108

zapoznanie si�, 61
zawód, 79, 81

aktor, 80
bezrobotny, 80
celnik, 80
elektryk, 80
hydraulik, 79
kasjer w banku, 80
kierownik, 80
konduktor, 80
krawiec, 80
ksi�gowa, 79
lekarz, 79
listonosz, 80
nadzorca, 80
nauczyciel, 79
operator, 80
piel�gniarka, 79, 81
pilot, 80
pokojówka w hotelu, 80
prawnik, 79
profesor, 79
recepcjonistka, 80
redaktor, 79
stewardesa, 80
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zbitka, 31, 32
Zhejiang prowincja, 26
zh�ngwén j�zyk, 26
Zh�u �nlái, 28
zielona papryka, 95
ziemniaki, 95
z�o�enia fonetyczne, 27
znaki, 27
zodiak, 249

Kogut, 249
Ko�, 249
Królik, 249
Ma�pa, 249
Owca, 249
Pies, 249
Smok, 249
Szczur, 249
winia, 249
Tygrys, 249
W��, 249
Wó�, 249

zwiedzanie, 129
agencja turystyczna, 142
autobus, 129
galeria, 140
Groby Mingowskie, 141
hotel, 129
kierunek, 129
mapa, 129
metro, 129
miejsca historycznye, 141
Muzeum Staro�ytnej Chi�skiej Kultury
Seksualnej, 140
Muzeum Szanghajskie, 140
muzeum, 129
opera peki�ska, 129
taksówka, 129
terakotowa armia, 142
Wielki Mur, 141, 142
wystawa sztuki, 129
Zakazane Miasto, 142

zwroty, 285, 289
A mo�e dok�adk�?, 90
A niech to!, 288
Bardzo si� ciesz�, �e pana/pani� pozna�em,
290
Chyba sobie �artujesz, 286
Dam sobie rad�, dzi�kuj�, 287
Dawno si� nie widzieli�my, 291
Do dna!, 90
Gratulacje!, 285
Ja stawiam, 290
Jak leci?, 287
Jestem najedzony, 90
Ledwo, ledwo, 286
Na zdrowie!, 90
Nie ma za co, 291
No i jak?, 287
Podziwiam pana/pani� ju� od d�u�szego
czasu, 290
Prosz� mi wybaczy	, 291
Przepraszam za k�opot, 286
Przepraszam, 291
Przepraszam, czy mog� spyta	..., 287
Sam sobie na�o��, 90
Smacznego!, 90, 290
Szcz��liwej podró�y!, 286
To d�uga historia, 286
Ty równie�, 289
Tylko �artowa�em, 286
Witam!, 289
Wracaj szybko do zdrowia, 291
Wzajemnie, 289
Zapraszam ponownie, 290

�
�ó�ta Góra, 152
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