L ekc ja 45 (Rakastan sinua.)
W tej lekcji dowiesz się m.in.
- po jakich czasownikach stosujemy zawsze partitiivi (etsiä, rakastaa, auttaa)
- jak zaimki osobowe w liczbie pojedynczej brzmią w partitiivi (minua, sinua, häntä)
- jak odmieniają się spółgłoski w czasownikach typu 1 (zakończonych na dwie
samogłoski w bezokoliczniku)

szukać

etsiä

Szukam zielonego buta.

Etsin vihreää kenkää.



Po wyrazie etsiä stosujemy partitiivi.

Czego szukasz?

Mitä etsit?

Szukam pracy.

Etsin töitä.



Töitä to wyraz w partitiivi w liczbie mnogiej.

Czego ona szuka?

Mitä hän etsii?

Ona szuka czerwonej sukienki.

Hän etsii punaista mekkoa.

Czego szukacie?

Mitä etsitte?

klucz

avain

Szukamy klucza.

Etsimme avainta.

Czy oni szukają klucza?

Etsivätkö he avainta?

Nie, oni nie szukają klucza.

Ei, he eivät etsi avainta.

Tam nie ma klucza.

Siellä/Tuolla ei ole avainta.

cię, ciebie

sinua



sinua to sinä w partitiivi.

Szukam cię.

Etsin sinua.

19
www.suomika.pl
Monika Kociuba 2017

On cię szuka.

Hän etsii sinua.

kochać

rakastaa

Kocham cię.

Rakastan sinua.

Ja też cię kocham.

Minäkin rakastan sinua.

mnie

minua



minua to minä w partitiivi.

Kochasz mnie?

Rakastatko minua?

Nie kochasz mnie?

Etkö rakasta minua?

Kto mnie kocha?

Kuka rakastaa minua?

On mnie kocha!

Hän rakastaa minua!

Szukasz mnie?

Etsitkö minua?

pomagać

auttaa



Po auttaa stosujemy partitiivi.

Ja pomagam ci.

Minä autan sinua.

A ty mi pomagasz.

Ja sinä autat minua.

Pomagamy ci.

Autamme sinua.

Pomagacie mi.

Autatte minua.

Nie pomagacie mi.

Ette auta minua.

On mi pomaga.

Hän auttaa minua.



W trzeciej osobie (hän, he) nie wymieniamy spółgłosek w zdaniach
twierdzących przy odmianie czasowników typu 1, czyli
zakończonych na dwie samogłoski w bezokoliczniku.

Również oni mi pomagają.

Myös he (=Hekin) auttavat minua.

Wszyscy ludzie mi pomagają.

Kaikki ihmiset auttavat minua.

Kto mi pomoże?

Kuka auttaa minua?
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On ci nie pomaga.



Hän ei auta sinua.

W zdaniach przeczących we wszystkich osobach jest wymiana
stopnia spółgłosek.

Oni ci nie pomagają.

He eivät auta sinua.

go, jego, ją, jej

häntä



Häntä to forma partitiivi wyrazu hän.

Kochasz go?

Rakastatko häntä?

Tak, kocham go.

Kyllä, rakastan häntä.

Pomagacie jej?

Autatteko häntä?

Ona jej pomaga.

Hän auttaa häntä.

One jej nie pomagają.

He eivät auta häntä.

kogo

ketä



Ketä to forma partitiivi wyrazu kuka.

Kogo kochasz?

Ketä rakastat?

Kogo szukacie?

Ketä etsitte?

Komu pomagasz?

Ketä autat?

Komu on pomaga?

Ketä hän auttaa?

Komu one pomagają?

Ketä he auttavat?


-

-

Kocham cię. A ty? Kochasz mnie?

-

Tak, ja też cię kocham.

-

Nie! Nie kochasz mnie! Ty kochasz ją! Ty zawsze jej pomagasz! Dlaczego
mnie nie kochasz?

Rakastan sinua. Entä sinä? Rakastatko
minua?
Kyllä, minäkin rakastan sinua.
Et! Et rakasta minua! Sinä rakastat
häntä! Sinä aina autat häntä! Miksi et
rakasta minua?
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L ekc ja 46 (Odotan heitä.)
W tej lekcji dowiesz się m.in.
- po jakich jeszcze czasownikach stosujemy zawsze partitiivi (odottaa, soittaa, pelata)
- jak zaimki osobowe w liczbie mnogiej brzmią w partitiivi (meitä, teitä, heitä)
- jak odmieniają się czasowniki typu 4 zakończone w bezokoliczniku na -ata

pomagać

auttaa
UWAGA!
Autan sinua.

Pomagam ci.
Oni mi pomaga.
czekać



Hän auttaa minua.
Uzyskaj dostęp do wszystkich lekcji kupując kurs:
odottaa
”Buduj język fiński.
Część 3.”

Odottaa łączy się z partitiivi.

Czekam na ciebie.

Odotan sinua.

On czeka na mnie.

Hän odottaa minua.

My czekamy na niego.

Me odotamme häntä.

nas

meitä



Meitä to forma partitiivi wyrazu me.

On czeka na nas.

Hän odottaa meitä.

On nie czeka na nas.

Hän ei odota meitä.

Oni czekają na nas.

He odottavat meitä.

Oni nie czekają na nas.

He eivät odota meitä.

Poczekacie na nas?

Odotatteko meitä?

was

teitä



Teitä to forma partitiivi wyrazu te.

Tak, poczekamy na was.

Kyllä, odotamme teitä.
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