
. KTO TO JEST? . LEKCJE

Kto to jest?

Nu sek byneso? Kto to jest?

Pytanie o osob� lub osoby. Sªowo pytajae �kto� równie» tªu-

mazymy jako nu. W tym wypadku hodzi o [on℄ m�»zyzn� [ne℄

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

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

pytania ale w lizbie mnogiej Nu sek [kumn℄ bynunuso? Kim

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

nie.

�wizenia:

To jest kot.

Czy to jest kot?

Zwroty grzezno±iowe.

Duo jao kotaki! Sto lat! (200 wiosen)

Przykªady inne

(sprawdzi¢)

Ala hanowu mideti. Ala ma kota.

Gumgu hanonowu midemti. Dziei maj¡ koty. (wi�ej ni»

dwa)

Basia klanopu awo fum tele. Basia siedzi przed telewizorem.

Aten wure! Uwaga niebezpieze«stwo!

Numteo pamti Elementarz (pierwsze sªowa)
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J�zyk

patu�patu

Gramatyka

Ka»dy rzezownik, zasownik

i przymiotnik skªadaj¡ si�

z dwóh z�±i. Pierwsza

z�±¢ to sylaba ko«z¡a si�

samogªosk¡ nast�pne sylaby

nie maja ogranize«, ale w

rzezownikah powinno si�

pomija¢ frazy zazynaj¡e

si� na �m� i �n�. Przykªad:

zªowiek ho�ni, stóª tu�ble.

Wszelka odmiana odbywa

si� za pierwsza sylab¡

wewn¡trz wyrazu. W sªown-

iku oznazone poziom¡ kresk¡.

Je±li wyraz nie posiada kreski

nie odmienia si�.

Je±li mamy zª¡zenie

dwóh takih samyh liter (np.

ze wzgl�du na odmian�) za-

pisujemy pierwsz¡ liter�, a

potem 'i'. Wymawiamy jako

zmi�kzenie.

przykªad: Jedno lekarstwo

to ku�ra, dwa lekarstwa kuria.

Podwójne �rr� (jedno od lizby

podwójnej, drugie od drugiego

zªonu wyrazu) zamieniªo nam

si� na �ri�.

Kolejno±¢ z¡stek gramaty-

znyh odpowiada kolejno±i w

niniejszym podr�zniku.

Odmiennie ni» w j�zyku

polskim wystepuje pi�¢ rodza-

jów. Trzy pierwsze: m�ski,

»e«ski i nijaki odpowiadaja os-

obom i zwierz�tom dwa ostat-

nie dotyz¡ rzezowników o»y-

wionyh (ale nieosobowyh)

oraz nieo»ywionyh. Rze-

zowniki o»ywione s¡ zazna-
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. GRAMATYKA J�ZYKA . J�ZYK PATU�PATU

zone w sªowniku.

Wszystkie imiona s¡

traktowane jako osobowe i

odmieniane na zwykªyh za-

sadah. Piszemy je du»¡ liter¡.

Rzezownik

Przypadki

� mianownik kto,o

�ta� dopeªniaz kogo,zego

�ko� elownik komu,zemu

�de� biernik kogo,o

Inne polskie przypadki

zapisujemy sªowami pomo-

nizymi.

tfu narz�dnik

lub fum kim, zym

jo miejsownik

o kim, o zym

Lizby

Rzezownik odmienia si� przez

lizby: �m� = lizba mnoga, �

r� = lizba podwójna, lizba

pojedy«za nie ma »adnego

dodatku.

Poj�ia niepolizalne nie

s¡ odr�bnie okre±lane. Zapisu-

jemy je jak lizb� pojedynz¡.

W rzezownikah nieo»y-

wionyh nie zaznazamy

rodzaju.

Sªówko pan,pani zi nie

odmienia si� przez osoby.

W lizbie mnogiej przyj-

muje posta¢ panowie, panie,

pa«stwo zizit. Sªówko to

te» sªu»y do zapisu formy

grzezno±iowej: Pan Jaek

zi'Jaek oraz sprawia, »e

wyraz staje si� o�jalna form¡,

wyra»aj¡¡ szaunek: ojie

zi'tate.

Czasownik

Osoby i rodzaje

Dla zasowników osobowyh:

�j ja e� r. m�ski

�w ty o� r. »e«ski

�n on u� r. nijaki

ona

ono

Wrostek skªadamy z osoby

2

Lekje

Co to jest?

Polskie sªówko pytaj¡e �o� tªumazymy jako nu. Odmieniamy

zasownik i wstawiamy nieodmienne sªówko to, oto sek.

Nu sek bytyso? Co to jest?

Pytanie o przedmiot, o± nieo»ywionego lub pojeie.

Nu sek bynyso? Co to jest?

Pytanie o 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 stoªu.

�wizenia: - Koty (wi�ej ni» dwa) le»¡ pod stoªem.
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zunt zunt
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. GRAMATYKA J�ZYKA . J�ZYK PATU�PATU

i rodzaju. Przykªad: je±¢ mi-

ha, ale ju» osoba pªi »e«skiej

powie o sobie, »e: (ja »e«skie)

jem mijoha.

Dla zasowników o»y-

wionyh, ale nieosobowyh

mamy �tu�.

Dla wszystkih innyh jest

�ty�.

Forma bezosobowa

(widziano, mówi si�) �zy�.

Bezokoliznik wyst�puje

jako forma podstawowa bez

odmiany.

Lizba

Lizba mnoga i podwójna jest

oznazona powtórzeniem pier-

wszego zªonu. Lizby po-

jedy«zej nie zaznazamy.

Tryb

� oznajmuj¡y

bu przypuszzaj¡y

zu rozkazuj¡y

Aby zaznazy¢ zynno±¢

niedokonan¡ dodajemy wyraz

la przed zasownikiem.

Czas

Przyszªy �r�, przeszªy �m�,

zas tera¹niejszy nie ma oz-

nazenia.

Przymiotniki

Przypadki jak w rzezowniku.

Rodzaj

te rodzaj m�ski

to rodzaj »e«ski

tu rodzaj nijaki

� nieo»ywione

Lizba

Lizb� mnog¡ i podwójna

uzyskujemy poprzez powtórze-

nie zªonu rodzaju lub w

wypadku braku rodzaju pier-

wszej z�±i wyrazu.

Przykªad: zielony w

odniesieniu do nieo»ywionyh
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. GRAMATYKA J�ZYKA . J�ZYK PATU�PATU

gni�lo, pi�kna np. pani be-

tolia, »óªte kamienie (l. m.,

nieo»ywione) jejelo.

Stopniowanie

Stopniowanie przymiotnika

odbywa si� regularnie za po-

mo¡ sªów pomonizyh.

ru wy»szy

pru najwy»szy

Przykªad: dobry bo�ner,

lepszy ru bo�ner, najlepszy

pru bo�ner.

Zaprzezenia

Zaprzezenie jest jak nawiasy,

otazaja zaprzezany wyraz

lub fraz�. Je±li sªowo "nie"

wyst�puje samodzielnie jest

zapisywane jako dwa wyrazy

no ne.

no ... ne, a pomi�dzy

nimi zaprzezany wyraz lub

fraza. Przykªad: dobry bo�

ner, niedobry no bo�ner ne;

truizna (nie lekarstwo) no

ku�ra ne.

Cyfry

Lizby w formie podstawowej

to: zero zi�o, jeden nu�o,

dwa du�o, trzy tre�o, ztery

ku�o, pi�¢ pi�o, sze±¢ su�

o, siedem fe�o, osiem gu�o,

dziewi�¢ di�o

dziesi�¢ br�o, sto, setka

ja�o, tysi¡ je�o.

Lizebniki porz¡dkowe

tworzymy dodaj¡ �te�

wewn¡trz jako ostatni zªon:

pierwszy nuteo. Reszta odmi-

any jak rzezownik.

Szyk zdania

Szyk tak samo jak w j�zyku

polskim jest prawie dowolny.

Wa»ne by okre±lenia rze-

zownika byªy przed rzezown-

ikiem i okre±lenia zasownika

byªy przed okre±lanym za-

sownikiem.

© Copyright by Jaek
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spi�nek zunt

spi�nek

6

paj¡k

sta�r pióro, oªówek,

dªugopis

stu�a zatrzyma¢

(kogo±,si�)

stu�pa sta¢

su�ha

6

uho

su�ni sªuha¢

sy�iu ±wiat

sy�ry smród

T

ta�to ⊳ tata

ta�wi wyj±ie

te�le telewizor,

ekran, moni-

tor

te�wo drewno,

deska

ti�ku zima

ti�los dóª

(kierunek)

ti�ti jutro

to�at samohód

to�y koªo, okr¡g

to�do robi¢

to�dy ±mier¢

to�lom góra

(kierunek)

to�nik napój, sok,

roztwór

tra�j nosi¢

tro�he minuta

tru ‖ albo

tru�tu muzyka

truj ‖ ponad

tu�ble stóª

tu�pat blisko

tu�pto droga,

±ie»ka

tu�pu i±¢

tu�te wej±ie

tuj ‖ ju»

ty�ka zas

U

u ‖ na (o±

na zym±),

"gazeta le»y

na stole"

unta ‖ pod

unti ‖ wewn¡trz

W

wa�re zeka¢

we�ro ⊳ prawda

we�te bardzo

wej ‖ nawet

wi�ki rok

wi�tu zdrowie

wi�wi »yzenie (»y-

zy¢ komu±),

winszowa¢

wo�sy mokro

wo�wa ¹ródªo

wu�re niebez-

pieze«stwo

wu�tea

6

kto±

wy�ju ±piewa¢

wy�pas dobro

wy�sy suho

Z

za�po niebieski

zde�nk d¹wi�k

zde�zo talerz

ze�bi

6

zwierz�

ze�le wiezór

ze�ro ni

zi ‖ 6

pan, pani

zi�um zimny

zola ‖ dookoªa

zu� ja

zu�la koszula

zu�rgo smutek

zu�ro smutno

zunt ‖ na zewn¡trz
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no ne so�te

nu ‖ o, kto

nu�nu zabrania¢

nu�si ksi�»y,

miesi¡

nu�sta bok , strona

(osoby lub

przedmiotu),

"telewizor ma

oba niebieskie

boki"

nune ‖ teraz,

wªa±nie

O

o�pa

6

li±¢

P

pa�ko pokój

(pomieszze-

nie)

pa�lata

6

ro±lina

pa�ny

6

osoba

pa�pu hleb

pa�rad przehadzka

pa�ti sªowo, wyraz

pa�tu j�zyk

pe�ny aªy, aªkow-

ity

pe�pe nowy

pe�rak

6

mªody

pe�tea

6

nikt

pi�i z�±¢

pi�u ◦ kobieta

pi�k uzuie

pi�pi

6

mysz

pi�se

6

jajko

plu�ha pogoda

plu�ka k¡pa¢

plu�ma kolor

plu�mka

6

»aba

plu�plu woda

po�kof ªy»ka

pokie ‖ dlazego,

po o

poru ‖ z powodu

pu�lon rzeka

pu�n ono

pu�sto brak

pu�tu mówi¢

pur ‖ dla

R

ra�ha lizy¢

ra�jza podró»

ra�lol stary

ra�zka lizba,numer

ro�ba

6

robak

ro�ty

6

»yie

ro�wka

6

owad

ru�fru

6

ptak

run ‖ si�, sobie

ry�i kopa¢

ry�kuj malowa¢,

aparat fo-

togra�zny

S

sa�ska drzwi

se�mes wiadomo±¢,

sms

se�ra daleko

se�so brudny

(nie zysty),

poplamiony,

ubªoony,

szary

sek ‖ to, oto

si�pra zdrowy

si�tko statek, ªód¹

sme�rdu skarpetka

so�ato pomo

so�ble krzesªo

so�fa kanapa, du»e

siedzisko

so�te ratunek

12

Sªownik

polsko � patu-patu 304 wersja:0.1.1129

A

aktor

6

kto�ur

alarm la�ru

albo ‖ tru

arbuz gu�la

B

ba¢ si� bo�ju

bada¢ a��

bardzo we�te

biaªy bla�di

blisko tu�pat

bª¡d mu��

bok nu�sta

bra¢ ku�di

brak pu�sto

brudny se�so

budynek du�ze

by¢ by�so

C

aªy pe�ny

el go�do

enny ma�ny

hleb pa�pu

hmura fu�fru

hory be�luk

hroni¢ da�ser

iemno du�ru

o ‖ nu

zarny no�k

zas ty�ka

zeka¢ wa�re

zerwony go�di

z�±¢ pi�i

zªowiek

6

ho�ni

zy ‖ oto

zyta¢ mo�lu

D

da¢ gi�we

daleko se�ra

denerwowa¢ fu�ka

dla ‖ pur

dlazego ‖ pokie

dªo« gra�ba

do ‖ bom

dobrano bo�noki
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dobro m¡dro±¢

dobro wy�pas

dobry bo�ner

dok¡d ‖ kund

doktor hi�bo

dom mi�lo

dookoªa ‖ zola

dóª ti�los

drewno te�wo

droga tu�pto

drzewo

6

ba�tre

drzwi sa�ska

du»y gi�ga

dzieko

6

gu�gu

dzi�kowa¢ me�ze

d¹wi�k zde�nk

F

faªsz ⊳ ni�la

�ranka ma��

�aga lo�pka

fortepian fo�klapa

G

garnek de�nk

gaz fu�hu

gazeta ga�ze

gdy ‖ kido

gdzie ‖ igud

godzina du�he

gor¡o du�ho

gor¡y do�hi

góra to�lom

gwiazda ly�ska

I

i ano

i±¢ tu�pu

J

ja zu�

jajko

6

pi�se

jasno bla�ry

jednakowy i�dej

jedzenie mi�hi

jesie« e�ra

je±¢ mi�ha

je±li ‖ ifo

j�zyk pa�tu

jutro ti�ti

ju» ‖ tuj

K

kamie« lo�hu

kanapa so�fa

ka»dy ‖ ke

k¡pa¢ plu�ka

klaska¢ kla�ka

kªama¢ ka�nt

kobieta ◦ pi�u

kolor plu�ma

koªo to�y

kopa¢ ry�i

kosz ku�be

koszula zu�la

kot

6

mi�oti

kr�i¢ la�te

krzak

6

ba�ste

krzesªo so�ble

krzyze¢ ja�ga

ksi¡»ka li�bi

ksi�»y nu�si

kto±

6

wu�tea

kubek u�p

kwiat

6

ma�lia

L

las bu�bi

lata¢ fru�fru

lato ko�wo

lez kon

lekarstwo ku�ra

le»e¢ le�ta

lizba ra�zka

lizy¢ ra�ha

list le�jlo

li±¢

6

o�pa

lub bub

lustro mi�ro

�

ªó»ko lu�lu

ªuk bo�rho

ªy»ka po�kof

M

malowa¢ ry�kuj

maªo mi�ne

maªy li�lip

mama ◦ ma�mo

mapa lu�ka

m¡dro±¢ ge�ki

6

ku�ra no�no

ku�ra lekarstwo

kue ‖ »e

kuj ‖ zaraz

kul ‖ ozywi±ie,

jasne

kund ‖ dok¡d

L

la�ka smaznie

la�maz wolno

(nie szy-

bko), powolny,

powoli

la�ru alarm

la�te kr�i¢

lakaj ‖ smaznego

(»yzymy ko-

mu±)

le�fu

6

r�ka

le�jlo list

le�ta le»e¢

li�bi ksi¡»ka

li�lip maªy

li�mo ±wiatªo

li�pat

6

nauzyiel

li�ti wzoraj

lo�m góra,

wzniesienie

lo�pka �aga

lo�tek narz�dzie

lu�i znak

lu�ka mapa

lu�lu ªó»ko

lu�za pokój, spokój

lu�zik wolno±¢

ly�ska gwiazda

M

ma�� �ranka

ma�fu okno

ma�jlu pozta

ma�ler

6

rodzina

ma�lia

6

kwiat

ma�mo ◦ mama

ma�ny enny,

warto±iowy

ma�te

6

rodzi

me�so

6

mi�so

me�ze dzi�kowa¢

mi�ha je±¢

mi�hi jedzenie

mi�ko ohrona

mi�lo dom

mi�mi niebo

mi�ne maªo

mi�oti

6

kot

mi�ro lustro

mo�lu zyta¢

mu�y skaªa

mu�� bª¡d,

pomyªka

mu�ha zimno

mu�ra rado±¢

muri ‖ zawsze

N

na�a zna¢, poz-

na¢, wiedzie¢

na�fy nó»

ne�rd nauka,

wiedza

neweri ‖ nigdy,

przenigdy

ni�la ⊳ faªsz,

kªamstwo,

oszustwo,

nieprawda

ni�ma minus, bez

(zego± lub ko-

go±)

no�k zarny,

iemny

no�no zakaz

no ne ‖ nie

(przezenie,

zaprzezenie)

11



fa�jati ku�n

fa�jati

6

twarz

fa�za szybko

fe�ti ±wi�to,

zabawa,

urozysto±¢

��ha

6

ryba

fo�klapa fortepian

fo�ko widele

fra�jor

6

narze-

zony

fru�fru lata¢

fu�fru hmura

fu�go zªy

fu�hu gaz

fu�j zªo

fu�ka denerwowa¢

fu�ksi szz�±ie

fu�kso szz�sliwy

G

ga�li

6

oko

ga�ry zbiornik

ga�ze gazeta

ge�ki m¡dro±¢

gi�ga du»y

gi�we da¢

gni�lo zielony

go�di zerwony

go�do el

go�rjo ogie«

gra�ba dªo«

gu�gu

6

dzieko

gu�l pi¢

gu�la arbuz

gu�n ona

H

ha�ha ±mia¢

ha�wu mie¢

her ‖ zamiast

hi�bo doktor

hi�ro ⊳ m�»zyzna

hlo�du uieka¢

hlo�la wita¢

ho�ni

6

zªowiek

I

i�dej jednakowy

i�li rzez, o±

ifo ‖ je±li

igud ‖ gdzie

ino ‖ tu, tutaj

J

ja�ga krzyze¢

ja�pa

6

usta

ja�si sªo«e, dzie«

je�lo »óªty

jez ‖ tak

ju� ty

K

ka�jo pyta¢

ka�nt kªama¢

ka�se pieni¡dz

ka�to sere

kaom ‖ przez,

poprzez

ke ‖ ka»dy

ki�ma spa¢

kido ‖ gdy, kiedy

kla�ka klaska¢

kla�pu siedzie¢

ko�li szzero±¢

ko�lub miªo±¢

ko�ta piosenka,

pie±«

ko�ti wiosna

ko�wo lato

kobu ‖ obok, koªo

(zego±, kogo±)

kon lez

kto�ur

6

aktor

ku�be kosz

ku�di bra¢ (o± od

kogo±)

ku�n on

10

m�»zyzna rzeka

m�»zyzna ⊳ hi�ro

mie¢ ha�wu

mi�so

6

me�so

miªo±¢ ko�lub

minus ni�ma

minuta tro�he

mªody

6

pe�rak

mokro wo�sy

mówi¢ pu�tu

muzyka tru�tu

mysz

6

pi�pi

N

na ‖ u

na zewn¡trz ‖ zunt

napój to�nik

narzezony

6

fra�jor

narz�dzie lo�tek

natura du�r

nauzyiel

6

li�pat

nauka ne�rd

nawet ‖ wej

ni ze�ro

nie ‖ no ne

niebezpieze«stwo

wu�re

niebieski za�po

niebo mi�mi

nigdy ‖ neweri

nikt

6

pe�tea

nosi¢ tra�j

nowy pe�pe

nó» na�fy

O

obok ‖ kobu

ohrona mi�ko

ozywi±ie ‖ kul

od ‖ bim

ogie« go�rjo

okno ma�fu

oko

6

ga�li

on ku�n

ona gu�n

ono pu�n

osoba

6

pa�ny

owad

6

ro�wka

P

paj¡k

6

spi�nek

pami�¢ bi�to

pami�ta¢ bi�mbo

pan ‖ 6

zi

papier e�sti

pi¢ gu�l

pieni¡dz ka�se

pi�kny be�lia

piorun by�sku

piosenka ko�ta

pióro sta�r

pisa¢ e�r

pozta ma�jlu

pod ‖ unta

podró» ra�jza

pogoda plu�ha

pojazd bru�m

pojemnik de�wo

pokój pa�ko

pomo so�ato

ponad ‖ truj

poniewa» ‖ botai

powietrze dy�hu

praa bu�ru

prawda ⊳ we�ro

przehadzka pa�rad

przed ‖ awo

przeszªo±¢ by�dul

przez ‖ kaom

przyszªo±¢ be�du

ptak

6

ru�fru

pyta¢ ka�jo

R

radio e�u

rado±¢ mu�ra

ratunek so�te

r�ka

6

le�fu

robak

6

ro�ba

robi¢ to�do

robotnik

6

bu�mru

rodzi

6

ma�te

rodzina

6

ma�ler

rok wi�ki

ro±lina

6

pa�lata

ryba

6

��ha

rzez i�li

rzeka pu�lon

7



samohód »óªty

S

samohód to�at

shody dy�dy

sere ka�to

siedzie¢ kla�pu

si� ‖ run

skaªa mu�y

skarpetka sme�rdu

sªo«e ja�si

sªowo pa�ti

sªuha¢ su�ni

smaznego ‖ lakaj

smaznie la�ka

smród sy�ry

smutek zu�rgo

smutno zu�ro

spa¢ ki�ma

sta¢ stu�pa

stary ra�lol

statek si�tko

stóª tu�ble

suho wy�sy

szzero±¢ ko�li

szz�sliwy fu�kso

szz�±ie fu�ksi

szybko fa�za

�

±mia¢ ha�ha

±mier¢ to�dy

±piewa¢ wy�ju

±wiat sy�iu

±wiatªo li�mo

±wi�to fe�ti

T

tak ‖ jez

talerz zde�zo

tata ⊳ ta�to

telewizor te�le

teraz ‖ nune

to ‖ sek

trawa

6

dy�won

tu ‖ ino

twarz

6

fa�jati

ty ju�

U

uho

6

su�ha

uieka¢ hlo�du

uzuie pi�k

usta

6

ja�pa

uwaga a�ten

W

wzoraj li�ti

wej±ie tu�te

wewn¡trz ‖ unti

wiadomo±¢ se�mes

widele fo�ko

wiezór ze�le

wiele du�ne

wiosna ko�ti

wita¢ hlo�la

wª¡za¢ ba�jum

woda plu�plu

wolno la�maz

wolno±¢ lu�zik

wszystko a�li

wyj±ie ta�wi

wyª¡za¢ ba�dum

Z

z ‖ ik

z powodu ‖ poru

zabrania¢ nu�nu

zakaz no�no

zamiast ‖ her

zaraz ‖ kuj

zatrzyma¢ stu�a

zawsze ‖ muri

zbiornik ga�ry

zdrowie wi�tu

zdrowy si�pra

zielony gni�lo

ziemia du�rel

zima ti�ku

zimno mu�ha

zimny zi�um

zªo fu�j

zªy fu�go

zna¢ na�a

znak lu�i

zwierz�

6

ze�bi

�

»aba

6

plu�mka

»e ‖ kue

»óªty je�lo

8

»yie dy�won

»yie

6

ro�ty

»yzenie wi�wi

� ¹le be�fu

¹ródªo wo�wa

patu-patu � polski

A

a�ten uwaga

ano i, a

awo ‖ przed

(zym±), zanim

B

ba�dum wyª¡za¢,

zakr�a¢, gasi¢

(silnik)

ba�jum wª¡za¢,

uruhamia¢,

odkr�a¢

ba�ste

6

krzak

ba�tre

6

drzewo

be�du przyszªo±¢

be�fu ¹le

be�lia pi�kny

be�luk hory

bi�mbo pami�ta¢

bi�to pami�¢

bim ‖ od

bla�di biaªy, jasny

bla�ry jasno

bo�ju ba¢ si�

bo�ner dobry

bo�noki dobrano

bo�rho ªuk

bom ‖ do

botai ‖ poniewa»

bru�m pojazd

bu�bi las, drzewa,

zaro±la

bu�mru

6

robotnik

bu�ru praa

bub lub

by�dul przeszªo±¢

by�sku piorun,

elektryzno±¢

by�so by¢, istnie¢

C

a�� bada¢

a�li wszystko

e�u radio

e�r pisa¢

e�ra jesie«

e�sti papier,

strona

ik ‖ z

lo�hu kamie«

oto ‖ zy

u�p kubek

D

da�ser hroni¢

de�nk garnek

de�wo pojemnik,

nazynie

do�hi gor¡y

du�he godzina

du�ho gor¡o

du�ne wiele

du�r natura

du�rel ziemia

du�ru iemno

du�ze budynek,

dom, budowla

dy�dy shody

dy�hu powietrze

dy�won

6

trawa

F
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