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Pan Zhang spotyka nową współpracownicę, panią Wang 

Nï jiào shén me ming zi? 

Jak masz na imię 

Pani Wang: 

Pan Zhang: 

Pani Wang 

foki. 
Pan Zhang 

Pani Wang 

Pan Zhang 

Pani Wang: 

Dzień dobry (panu). 

Dzień dobry (pani). Jak się pani nazywa? 

Nazywam się Wang, a pan? 

Nazywam się Zhang, na imię mam Jianguo. 

Panie Zhang, dzień dobry (panu). 

Dzień dobry (pani). Czy pani jest Chinką? 

Nie, jestem Polką. 



Wang xiào jië: 
Zhâng xiân shëng: 

Wang xiào jië: 
Zhâng xiân shëng: 

Wang xiào jië: 
Zhâng xiân shëng: 

Wang xiào jië: 

B 

Nin hào. 
Nin hào. Xiào jië, nin gùi xing? 
Wô xing Wang, nin gùi xlng? 
Wô xing Zhâng, jiào Jiàn guô. 
Zhâng xiân shëng, nin hào. 
Nin hào. Nin shi Zhông guô rén ma? 
Bû shi, wô shl Bô làn rén. 

Wang Ming: Nï hào. 
Zhâng Kâi di: Nï hào. 

Wang Ming: Wô jiào Wang Ming, nï jiào shén me ming zi? 
Zhâng Kài di: Wô jiào Zhâng Kâi di. 

Wang Ming: Kài di, nï shi nà guô rén? 
Zhâng Kâi di: Wô shi Yïng guô rén, nï ne? 

Wang Ming: Wô shi Zhông guô rén. 

Zhâng Kài di: Tâ shi shei? 
Wang Ming: Tà shi Gào xiâ. Tà shi Bô làn rén. 

1. Wang Wang (popularne 
nazwisko chińskie) 

CNÏ xiân shëng pan; mąż, małżonek 

Zhâng xiân shëng hâo! 

Witam pana, panie Zhang! 
3. & Zhâng Zhang {popularne 

nazwisko chińskie) 

4. xiào jië panna, pani (o młodej 
kobiecie), dziewczyna 

5. «a nin forma zwracania się 

ao Kogoś, wyrażająca 
Nin hao! szczególny szacunek, 

tłumaczona na polski 
Dzień dobry panu/pani! pan/pani 
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I Zdania z czasownikami o l | i 

Przedstawiając się komuś, możemy użyć czasowników -hi. mieć na nazwisko, 

°H nazywać się lub k. być. Czasownika jś. używamy, gdy chcemy podać tylko 
nazwisko. Czasownika o l | - gdy podajemy imię i nazwisko lub samo imię. 
Czasownika używamy m.in. przy określaniu narodowości. Szyk takich zdań 
jest taki sam jak w języku polskim. 

Podmiot Dopełnienie 

te _Ło On się nazywa Wang. 

*j;Jb%fr0 Mam na imię Katie. 
i BJf 0 Nazywam się Wang Ming. 

te * 
-Ł i- o On jest panem Wang. 
% ID A 0 Katie Zhang jest Angielką. 

T Zapamiętaj 

W języku chińskim, w odróżnieniu od polskiego, podmiot w większości zdań nie jest 
• pomijany. 
i. teiiSfc, ^ M I 0 

On nazywa się Zhang, a nie Wang. 

2. a^&Mo 
Nazywam się Katie Zhang. 

3. 
Mam na imię Wang Ming. 

4. te^L Nowak^&2.fc$.0 

To jest pan Nowak, a nie pan Wang. 

5. te£&>W&£0 

To jest pan Tomasz Zhang. 

2 /'l^ ( Tàng mû Tomasz. 
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ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE 

Przedstaw się po chińsku - powiedz, jak masz na imię, na nazwisko i z jakiego kraju pochodzisz: 

> 

M > 
$i?k. A 0 

ĆWICZENIA WYMOWY 

OS I Posłuchaj nagrania i powtórz: 

bâ pâ 
dâ tâ 
xî ng ying 
jiào xiào 

gâi kâi 

10 11 Posłuchaj nagrania i powtórz, zwracając szczególną uwagę na tony: 

rén rèn 

11 III Posłuchaj nagrania i powtórz, zwracając szczególną uwagę na wymowę sylab w tonie 
neutralnym: 

nà me 
nï ne 
lâi ba 
hào le 

w- ZWRÓĆ UWAGĘ 

• W języku chińskim nazwisko poprzedza imię, np. _Ł SJf Wang Ming Wang Ming, 
Zhâng Hàn mëi Zhang Hanmei. 

• Chociaż Katie Zhang jest Angielką, a panna Wang Polką, obie noszą chińskie nazwiska. 
O chińskiej emigracji na świecie zob. Lekcja 9. 

• Nazwiska chińskie z reguły są jednosylabowe (bardzo rzadko można spotkać dwusy-
labowe), imiona zaś są dwusylabowe, choć zdarzają się też jednosylabowe, np. B$ Ming 
Ming. W takim przypadku używa się imienia i nazwiska, jakby to było imię dwusylabo

we, np. ffj M. Gosia, _Ł Bjf Wang Ming. 



i Wang Wang (popularne nazwisko chińskie) 

i~ xiân shêng pan; mąż, małżonek 
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"JK ( f^ . ) Zhâng Zhang (popularne nazwisko chińskie) 
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