. KTO TO JEST? . LEKCJE
Kto to jest?

Nu sek byneso? Kto

si

to jest?

nu. W tym wypadku

hodzi o [on℄ m» zyzn

byneso, w wypadku kobiety byªo by bynoso. Gdyby±my

pytania ale w li zbie mnogiej

nie odmienia si.

h ieli

Nu sek [kumn℄ bynunuso?

Kim

to [oni℄ s¡? (wi ej ni» dwoje). Odmieniamy podmiot i orze ze-

nie.
wi zenia:
To jest kot.
Czy to jest kot?

Je±li

Jzyk
patupatu

ze wzgldu na odmian) zapisujemy

i

przymiotnik

z

Basia klanopu awo fum tele. Basia siedzi przed telewizorem.
Aten wure! Uwaga niebezpie ze«stwo!
Numteo pamti Elementarz (pierwsze sªowa)
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dwó h

przykªad: Jedno lekarstwo

kura, dwa lekarstwa kuria.
Podwójne  rr (jedno od li zby

to

zªonu wyrazu) zamieniªo nam
si na ri.
zasownik

skªadaj¡

z± i.

samogªosk¡
i maj¡ koty. (wi ej ni»

a

zmik zenie.

nie

maja

si

niniejszym podr zniku.

Pierwsza

nastpne
ograni ze«,

rze zownika h
pomija¢

Odmiennie

si

na

m

zªowiek

i

ni»

w

jzyku

polskim wystepuje pi¢ rodza-

sylaby

jów.

ale

»e«ski i nijaki odpowiadaja os-

powinno

frazy

z¡stek gramaty-

zny h odpowiada kolejno± i w

z±¢ to sylaba ko« z¡ a si

(sprawdzi¢)

liter,

Wymawiamy jako

Kolejno±¢
Ka»dy rze zownik,

dwa)

pierwsz¡

potem 'i'.

Gramatyka

Przykªady inne

zª¡ zenie

podwójnej, drugie od drugiego

Sto lat! (200 wiosen)

Ala hanowu mideti. Ala ma kota.
Gumgu hanonowu midemti. Dzie

mamy

dwó h taki h samy h liter (np.

Zwroty grze zno± iowe.

16

sylab¡

Je±li wyraz nie posiada kreski

[ne℄

zapyta¢: Kim oni s¡? ( i pa«stwo), u»yliby±my tego samego

Duo jao kotaki!

pierwsza

iku ozna zone poziom¡ kresk¡.

Pytanie o osob lub osoby. Sªowo pytaja e kto równie» tªuma zymy jako

za

wewn¡trz wyrazu. W sªown-

w

Trzy

pierwsze:

mski,

si

obom i zwierztom dwa ostat-

za zynaj¡ e

nie doty z¡ rze zowników o»y-

n.

Przykªad:

wiony h

honi, stóª tuble.

oraz

Wszelka odmiana odbywa

(ale

nieosobowy h)

nieo»ywiony h.

Rze -

zowniki o»ywione s¡ zazna 1

. GRAMATYKA JZYKA . JZYK PATUPATU
zone w sªowniku.

Poj ia

Wszystkie
traktowane

imiona

jako

i

jemy je jak li zb pojedyn z¡.

osobowe

sada h. Piszemy je du»¡ liter¡.

W

Sªówko
W
kto, o

pa«stwo

kogo, zego

te»

elownik
biernik

przypadki

sªowami

pomo -

narzdnik
kim,

m = li

zba mnoga,



= li zba podwójna, li zba
nie

ma

do

zi'Ja ek

Sªówko

to

zapisu

formy

Pan

Ja ek

oraz

sprawia,

»adnego

Lek je

»e

Co to jest?

wyraz staje si o jalna form¡,
wyra»aj¡ ¡

Dla

Rze zownik odmienia si przez

2

przyj-

sza unek:

oj ie

Nu sek bytyso? Co

j

nu. Odmieniamy
sek.

ja
ty
on

e
o
u

to jest?

Pytanie o przedmiot,

Nu sek bynyso? Co

zasowników osobowy h:

w
n

Polskie sªówko pytaj¡ e  o tªuma zymy jako

zasownik i wstawiamy nieodmienne sªówko to, oto

Osoby i rodzaje

zym

Li zby

dodatku.

mnogiej

Czasownik

zym

miejs ownik
o kim, o

pojedy« za

osoby.

zizit.

sªu»y

zi'tate.

ni zymi.

r

nie

przez

grze zno± iowej:

komu, zemu

kogo, o

polskie

tfu
fum
jo

zi

pan,pani
si

li zbie

dopeªnia z

lub

nieo»y-

zazna zamy

muje posta¢ panowie, panie,

mianownik

zapisujemy

nie

odmienia

Przypadki

li zby:

rze zownika h

wiony h
rodzaju.

Rze zownik

Inne

nie

s¡ odrbnie okre±lane. Zapisu-

odmieniane na zwykªy h za-


ta
ko
de

niepoli zalne

s¡

r. mski
r. »e«ski
r. nijaki

ona
ono
Wrostek skªadamy z osoby

Pytanie o

o± nieo»ywionego lub poje ie.

to jest?

o± o»ywionego, na przykªad ro±lin, owada.

Sek bytyso tuble. To jest stóª.
Coto sek bytyso tuble? Czy to jest stóª?
I sek bytyso soble. A to jest krzesªo.
Soble stutypa kobu sotable. Krzesªo stoi obok stoªu.
Sorble stutytypa kobu sotable. Krzesªa (dwa) stoj¡ obok
wi zenia: - Koty (wi ej ni» dwa) le»¡ pod stoªem.
15

stoªu.

zunt zunt

. GRAMATYKA JZYKA . JZYK PATUPATU
i rodzaju. Przykªad: je±¢

ha,

mi- la przed

zasownikiem.

ale ju» osoba pª i »e«skiej

powie o sobie, »e: (ja »e«skie)
jem

mijoha.

Dla

zasowników

wiony h,
mamy

ale

tu.

o»y-

nieosobowy h

Czas
r,

Przyszªy

przeszªy

m,

zas tera¹niejszy nie ma ozna zenia.

Dla wszystki h inny h jest

ty.

Forma
Bezokoli znik
jako

forma

zy.

wystpuje

podstawowa

bez

odmiany.

Li zba
Li zba mnoga i podwójna jest
ozna zona powtórzeniem pierwszego

zªonu.

Li zby

Przypadki jak w rze zowniku.

Rodzaj
te
to
tu

rodzaj mski
rodzaj »e«ski
rodzaj nijaki



nieo»ywione

po-

jedy« zej nie zazna zamy.

Li zba

Tryb

Li zb


bu
zu

mnog¡

i

podwójna

uzyskujemy poprzez powtórzeoznajmuj¡ y

nie

przypusz zaj¡ y

wypadku braku rodzaju pier-

rozkazuj¡ y

wszej

Aby

zazna zy¢

zynno±¢

niedokonan¡ dodajemy wyraz
14

Przymiotniki

bezosobowa

(widziano, mówi si)

zªonu

rodzaju

lub

w

z± i wyrazu.

Przykªad:

zielony

w

odniesieniu do nieo»ywiony h
3

. GRAMATYKA JZYKA . JZYK PATUPATU

gnilo, pikna np. pani betolia, »óªte kamienie (l. m.,
nieo»ywione) jejelo.
Stopniowanie
przymiotnika

odbywa si regularnie za posªów

ru
pru

pomo ni zy h.

wy»szy
najwy»szy

Przykªad: dobry

ru boner,
pru boner.

lepszy

boner,
najlepszy

fraz.

zio, jeden nuo,
duo, trzy treo, ztery
kuo, pi¢ pio, sze±¢ su
o, siedem feo, osiem guo,
dziewi¢ dio
dziesi¢ bro, sto, setka
jao, tysi¡ jeo.
to:

zero

tworzymy

porz¡dkowe
dodaj¡

wewn¡trz jako ostatni

te

zªon:

nuteo. Reszta odmi-

wyraz

sªowo

"nie"

Szyk zdania
Szyk tak samo jak w jzyku
polskim jest prawie dowolny.

nimi

samodzielnie

Wa»ne
...

ne,

a

zaprze zany

pomidzy
wyraz

lub

Przykªad: dobry bo
ner, niedobry no boner ne;
tru izna (nie lekarstwo) no
kura ne.

fraza.

4

± ie»ka

tupu i±¢
tato ⊳ tata
tute wej±
tawi wyj± ie
tele
telewizor, tuj k ju»
ekran,
moni- tyka zas

by

okre±lenia

rze -

zownika byªy przed rze zownikiem i okre±lenia
byªy

przed

u

zasownika

okre±lanym

za-

sownikiem.
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tiku zima
tilos
(kierunek)

na

( o±
zym±),

"gazeta
dóª

titi jutro
toat samo hód
to y koªo, okr¡g
todo robi¢
tody ±mier¢
tolom
góra
(kierunek)

k
na

le»y

na stole"

unta k pod
unti k wewn¡trz

W

witu zdrowie
wiwi »y zenie
zy¢

(»y-

komu±),

winszowa¢

wosy mokro
wowa ¹ródªo
wure
niebezpie ze«stwo

wutea 6 kto±
wyju ±piewa¢
wypas dobro
wysy su ho

Z

ie

U

drewno,

deska

jest

no ne.
no

T

tewo

zapisywane jako dwa wyrazy

wystpuje

spinek 6 paj¡k
tonik napój, sok,
star pióro, oªówek,
roztwór
dªugopis
traj nosi¢
stu a zatrzyma¢ trohe minuta
(kogo±,si)
tru k albo
trutu muzyka
stupa sta¢
truj k ponad
suha 6 u ho
tuble stóª
suni sªu ha¢
tupat blisko
sy iu ±wiat
tupto
droga,
syry smród

tor

zaprze zany
Je±li

Li zebniki

any jak rze zownik.

Zaprze zenie jest jak nawiasy,
ota zaja

Li zby w formie podstawowej

pierwszy

Zaprze zenia
lub

Cyfry
dwa

Stopniowanie
mo ¡

spinek zunt

war e zeka¢
wero ⊳ prawda
wete bardzo
wej k nawet
wiki rok

zapo niebieski
zdenk d¹wik
zdezo talerz
zebi 6 zwierz
zele wie zór
zero ni
zi k 6 pan, pani
zium zimny
zola k dookoªa
zu ja
zula koszula
zurgo smutek
zuro smutno
zunt k na zewn¡trz

13

no ne sote

nu k o, kto
nunu zabrania¢
nusi
ksi»y

,

miesi¡

nusta bok , strona
(osoby

lub

przedmiotu),
"telewizor
oba

ma

niebieskie

boki"

nune

O

k

teraz,

wªa±nie

opa 6

P

li±¢

pako

po

pokój

(pomiesz zenie)

pepe nowy
perak 6 mªody
petea 6 nikt
pi i z±¢
pi u ◦ kobieta
pik u zu ie
pipi 6 mysz
pise 6 jajko
pluha pogoda
pluka k¡pa¢
pluma kolor
plumka 6 »aba
pluplu woda
pokof ªy»ka
pokie k dla zego,
o

poru k z powodu
pulon rzeka
pun ono
pusto brak
putu mówi¢
pur k dla

palata 6 ro±lina
pany 6 osoba
papu hleb
parad prze hadzka R
raha li zy¢
pati sªowo, wyraz rajza podró»
patu jzyk
ralol stary
peny aªy, aªkow- razka li zba,numer
ity
12

roba 6 robak
roty 6 »y ie
rowka 6 owad
rufru 6 ptak
run k si, sobie
ry i kopa¢
rykuj
malowa¢,
aparat

S

fo-

togra zny

saska drzwi
semes wiadomo±¢,
sms

sera daleko
seso
brudny
(nie

zysty),

poplamiony,
ubªo ony,
szary

sek k to, oto
sipra zdrowy
sitko statek, ªód¹
smerdu skarpetka
soato pomo
soble krzesªo
sofa kanapa, du»e
siedzisko

sote ratunek

Sªownik
polsko  patu-patu

A

aktor 6 ktour
alarm laru
albo k tru
arbuz gula

B

ba¢ si boju
bada¢ a
bardzo wete
biaªy bladi
blisko tupat
bª¡d mu
bok nusta
bra¢ kudi
brak pusto
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brudny seso
budynek duze
by¢ byso

C

aªy peny
el godo
enny many
hleb papu
hmura fufru
hory beluk
hroni¢ daser
iemno duru
o k nu
zarny nok
zas tyka
5

D

zeka¢ war e
zerwony godi
z±¢ pi i
zªowiek 6 honi
zy k oto
zyta¢ molu

da¢ giwe
daleko sera
denerwowa¢ fuka
dla k pur
dla zego k pokie
dªo« graba
do k bom
dobrano bonoki

dobro m¡dro±¢
dobro wypas
dobry boner
dok¡d k kund
doktor hibo
dom milo
dookoªa k zola
dóª tilos
drewno tewo
droga tupto
drzewo 6 batre
drzwi saska
du»y giga
dzie ko 6 gugu
dzikowa¢ meze
d¹wik zdenk

F

faªsz ⊳ nila
ranka ma
aga lopka
fortepian foklapa

G

garnek denk
gaz fuhu
gazeta gaze
gdy k kido
gdzie k igud
godzina duhe
gor¡ o duho
gor¡ y dohi
góra tolom
gwiazda lyska

6

kura nono

I

i ano
i±¢ tupu

J

ja zu
jajko 6 pise
jasno blary
jednakowy idej
jedzenie mihi
jesie« era
je±¢ miha
je±li k ifo
jzyk patu
jutro titi
ju» k tuj

K

kamie« lohu
kanapa sofa
ka»dy k ke
k¡pa¢ pluka
klaska¢ klaka
kªama¢ kant
kobieta ◦ pi u
kolor pluma
koªo to y
kopa¢ ry i
kosz kube
koszula zula
kot 6 mioti
kr i¢ late
krzak 6 baste

krzesªo soble
krzy ze¢ jaga
ksi¡»ka libi
ksi»y nusi
kto± 6 wutea
kubek up
kwiat 6 malia

L

las bubi
lata¢ frufru
lato kowo
le z kon
lekarstwo kura
le»e¢ leta
li zba razka
li zy¢ raha
list lejlo
li±¢ 6 opa
lub bub
lustro miro



ªó»ko lulu
ªuk borho
ªy»ka pokof

M

malowa¢ rykuj
maªo mine
maªy lilip
mama ◦ mamo
mapa luka
m¡dro±¢ geki

kura lekarstwo
kue k »e
kuj k zaraz
kul k o zywi±

ie,

jasne

kund k dok¡d

L

laka sma
lamaz

luzik wolno±¢
lyska gwiazda

znie
wolno

(nie

szy-

bko), powolny,
powoli

laru alarm
late kr i¢
lakaj k sma

znego

(»y zymy
mu±)

ko-

lefu 6 rka
lejlo list
leta le»e¢
libi ksi¡»ka
lilip maªy
limo ±wiatªo
lipat 6 nau zy iel
liti w zoraj
lom
góra,
wzniesienie

lopka aga

lotek narzdzie
lu i znak
luka mapa
lulu ªó»ko
luza pokój, spokój

M

ma ranka
mafu okno
majlu po zta
maler 6 rodzina
malia 6 kwiat
mamo ◦ mama
many
enny,
warto± iowy

mate 6 rodzi
meso 6 miso
meze dzikowa¢
miha je±¢
mihi jedzenie
miko o hrona
milo dom
mimi niebo
mine maªo
mioti 6 kot
miro lustro

molu zyta¢
mu y skaªa
mu

bª¡d,

pomyªka

muha zimno
mura rado±¢
muri k zawsze

N

na a

zna¢,

poz-

na¢, wiedzie¢

nafy nó»
nerd

nauka,

wiedza

neweri

k

nigdy,

przenigdy

nila

faªsz,

⊳

kªamstwo,
oszustwo,
nieprawda

nima

minus,

bez

( zego± lub kogo±)

nok

zarny,
iemny

nono zakaz
no ne k

nie

(prze zenie,
zaprze zenie)
11

fa jati kun

m» zyzna rzeka

fa jati 6 twarz
godo el
gorjo ogie«
faza szybko
feti
±wito, graba dªo«
zabawa,
gugu 6 dzie ko
uro zysto±¢
gul pi¢
ha 6 ryba
gula arbuz
foklapa fortepian gun ona
foko widele
H
frajor 6 narze - haha ±mia¢
zony
hawu mie¢
frufru lata¢
her k zamiast
fufru hmura
hibo doktor
fugo zªy
hiro ⊳ m» zyzna
fuhu gaz
hlodu u ieka¢
fuj zªo
hlola wita¢
fuka denerwowa¢ honi 6 zªowiek
fuksi sz z± ie
fukso sz zsliwy

G

gali 6 oko
gary zbiornik
gaze gazeta
geki m¡dro±¢
giga du»y
giwe da¢
gnilo zielony
godi zerwony

10

I

idej jednakowy
ili rze z, o±
ifo k je±li
igud k gdzie
ino k tu, tutaj

J

jaga krzy ze¢
japa 6 usta
jasi sªo« e, dzie«
jelo »óªty
jez k tak

ju ty

K

kajo pyta¢
kant kªama¢
kase pieni¡dz
kato ser e
kaom k przez,
poprzez

ke k ka»dy
kima spa¢
kido k gdy, kiedy
klaka klaska¢
klapu siedzie¢
koli sz zero±¢
kolub miªo±¢
kota
piosenka,
pie±«

koti wiosna
kowo lato
kobu k obok,

koªo

( zego±, kogo±)

kon le z
ktour 6 aktor
kube kosz
kudi bra¢ ( o±
kogo±)

kun on

m» zyzna ⊳ hiro
mie¢ hawu
miso 6 meso
miªo±¢ kolub
minus nima
minuta trohe
mªody 6 perak
mokro wosy
mówi¢ putu
muzyka trutu
mysz 6 pipi

N

na k u
na zewn¡trz k zunt
napój tonik
narze zony 6 frajor
narzdzie lotek
natura dur
nau zy iel 6 lipat
nauka nerd
nawet k wej
ni zero
nie k no ne
niebezpie ze«stwo
wure

od

niebieski zapo
niebo mimi
nigdy k neweri
nikt 6 petea
nosi¢ traj
nowy pepe

nó» nafy

O

obok k kobu
o hrona miko
o zywi± ie k kul
od k bim
ogie« gorjo
okno mafu
oko 6 gali
on kun
ona gun
ono pun
osoba 6 pany
owad 6 rowka

P

paj¡k 6 spinek
pami¢ bito
pamita¢ bimbo
pan k 6 zi
papier esti
pi¢ gul
pieni¡dz kase
pikny belia
piorun bysku
piosenka kota
pióro star
pisa¢ er
po zta majlu
pod k unta
podró» rajza
pogoda pluha

pojazd brum
pojemnik dewo
pokój pako
pomo soato
ponad k truj
poniewa» k botai
powietrze dyhu
pra a buru
prawda ⊳ wero
prze hadzka parad
przed k awo
przeszªo±¢ bydul
przez k kaom
przyszªo±¢ bedu
ptak 6 rufru
pyta¢ kajo

R

radio e u
rado±¢ mura
ratunek sote
rka 6 lefu
robak 6 roba
robi¢ todo
robotnik 6 bumru
rodzi 6 mate
rodzina 6 maler
rok wiki
ro±lina 6 palata
ryba 6 ha
rze z ili
rzeka pulon
7

samo hód »óªty

S

samo hód toat
s hody dydy
ser e kato
siedzie¢ klapu
si k run
skaªa mu y
skarpetka smerdu
sªo« e jasi
sªowo pati
sªu ha¢ suni
sma znego k lakaj
sma znie laka
smród syry
smutek zurgo
smutno zuro
spa¢ kima
sta¢ stupa
stary ralol
statek sitko
stóª tuble
su ho wysy
sz zero±¢ koli
sz zsliwy fukso
sz z± ie fuksi
szybko faza



±mia¢ haha
±mier¢ tody
±piewa¢ wyju
±wiat sy iu
8

»y ie dywon
±wiatªo limo
±wito feti

T

tak k jez
talerz zdezo
tata ⊳ tato
telewizor tele
teraz k nune
to k sek
trawa 6 dywon
tu k ino
twarz 6 fa jati
ty ju

U

u ho 6 suha
u ieka¢ hlodu
u zu ie pik
usta 6 japa
uwaga aten

W

w zoraj liti
wej± ie tute
wewn¡trz k unti
wiadomo±¢ semes
widele foko
wie zór zele
wiele dune
wiosna koti
wita¢ hlola
wª¡ za¢ bajum
woda pluplu

wolno lamaz
wolno±¢ luzik
wszystko ali
wyj± ie tawi
wyª¡ za¢ badum

Z

z k ik
z powodu k poru
zabrania¢ nunu
zakaz nono
zamiast k her
zaraz k kuj
zatrzyma¢ stu a
zawsze k muri
zbiornik gary
zdrowie witu
zdrowy sipra
zielony gnilo
ziemia durel
zima tiku
zimno muha
zimny zium
zªo fuj
zªy fugo
zna¢ na a
znak lu i
zwierz 6 zebi



»aba 6 plumka
»e k kue
»óªty jelo



»y ie 6 roty
»y zenie wiwi

¹le befu
¹ródªo wowa

patu-patu  polski

A

aten uwaga
ano i, a
awo
k

przed

( zym±), zanim

B

badum

wyª¡ za¢,

zakr a¢, gasi¢
(silnik)

bajum

wª¡ za¢,

uru hamia¢,
odkr a¢

baste 6 krzak
batre 6 drzewo
bedu przyszªo±¢
befu ¹le
belia pikny
beluk hory
bimbo pamita¢
bito pami¢
bim k od
bladi biaªy, jasny
blary jasno

esti
papier,
boju ba¢ si
strona
boner dobry
ik k z
bonoki dobrano
borho ªuk
lohu kamie«
oto k zy
bom k do
up kubek
botai k poniewa»
D
brum pojazd
bubi las, drzewa, daser hroni¢
zaro±la
denk garnek
bumru 6 robotnik dewo pojemnik,
buru pra a
bub lub
bydul przeszªo±¢
bysku
piorun,
elektry zno±¢

byso by¢, istnie¢

C

a bada¢
ali wszystko
e u radio
er pisa¢
era jesie«

na zynie

dohi gor¡ y
duhe godzina
duho gor¡ o
dune wiele
dur natura
durel ziemia
duru iemno
duze
budynek,
dom, budowla

dydy s hody
dyhu powietrze
dywon 6 trawa

F

9

