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Les 1, tekst 1
1010 leeftijd wiek
1011 gekomen przyjechał(a)
1012 bevalt podoba się
1013 wil chce
1014 antwoord odpowiedź
1015 geven dać
1016 durft odważy się
1017 beurt (aan de -) kolej (czyjaś)
1018 kennen zna się
1019 beter lepiej

Les 1, tekst 2
1020 spreek mówię
1021 geleerd nauczył(a)
1022 met z
1023 tijd czas
1024 besteedt poświęca
1025 taal język
1026 verstaat rozumie
1027 vertelt proszę opowiedzieć
1028 luisteren słuchamy
1029 belangstelling zainteresowanie
1030 antwoorden odpowiedzi
1031 hoofdstad stolica
1032 regering rząd
1033 meeste najwięcej
1034 cursus kurs
1035 onthouden zapamiętał(a)
1036 herinnert zich pamięta

Les 1, tekst 3
1037 spreekt mówi
1038 versta rozumiem
1039 spreken mówią
1040 vraag pytam
1041 langzamer wolniej
1042 herhalen powtórzyć
1043 tamelijk dosyć
1044 gelukkig na szczęście
1045 beelden obrazki
1046 luistert słucha 
1047 begrijpen rozumienie
1048 leert uczy się
1049 begrip zrozumienie
1050 inmiddels tymczasem

1051 zevenhonderd siedemset
1052 breiden rozszerzamy
1053 minstens co najmniej
1054 duizend tysiąc
1055 vlag flaga
1056 volkslied hymn

Les 2, tekst 1
1057 eruit wygląda
1058 bestaat składa się
1059 banen pasy
1060 elk każdy
1061 kleur kolor
1062 bovenste górny
1063 rood czerwony
1064 onderste dolny
1065 blauw niebieski
1066 middelste środkowy
1067 wit biały
1068 herken poznasz
1069 behoort należy
1070 lijken są podobne do
1071 vlaggen flagi
1072 Franse francuska
1073 onder dołu
1074 Luxemburg Luksemburg
1075 behoorde należał
1076 verschil różnica
1077 lichter jaśniejsze
1078 bepaalde określone
1079 betekenis znaczenie

les 2, tekst 2
1080 lied pieśń
1081 zogenaamde tak zwany
1082 gespeeld śpiewany
1083 gebeurtenissen wydarzenia
1084 feestdagen święta
1085 denk pomyśl
1086 interland międzynarodowy mecz
1087 Koningsdag Dzień Króla
1088 Bevrijdingsdag dzień wyzwolenia
1089 wist wiedziałeś/-aś
1090 gemaakt stworzony

1091 vier-en-een-
halve cztery i pół

1092 eeuw wiek
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1093 beroemde znana
1094 figuur osobowość
1095 geschiedenis historia
1096 Spaanse hiszpańskie
1097 koninkrijk królestwo
1098 onafhankelijke niezależne
1099 staat państwo
1100 Spanje Hiszpania
1101 katholiek katolik
1102 protestant protestant
1103 koning król
1104 dwong
1105 hen ich
1106 vond uważał
1107 vrijheid wolność
1108 godsdienst religia
1109 moest musiała
1110 begon rozpoczęła się
1111 oorlog wojna
1112 tachtig osiemdziesiąt
1113 geduurd trwała

Les 3, tekst 1
1114 democratie demokracja
1115 democratisch demokratyczny
1116 evenals tak, jak
1117 landen kraje
1118 eu Unia Europejska
1119 uitleggen wyjaśnić
1120 vertellen opowiedzieć
1121 volk naród
1122 macht władza
1123 vormen tworzą
1124 partijen partie
1125 besturen rządzić
1126 Nederlander Holender/Holenderka
1127 geldt obowiązuje
1128 zowel (… als) zarówno … (jak i)
1129 mannen mężczyźni
1130 rijke bogaci
1131 arme biedni
1132 stemmen głosować
1133 gevangenis więzienie
1134 meent naprawdę
1135 stem głos
1136 evenveel w jednakowym stopniu
1137 waard wart

Les 3, tekst 2
1138 tja hm…
1139 partij partia
1140 negenennegentig dziewięćdziesiąt dziewięć
1141 procent procent
1142 oh och
1143 zoiets coś takiego
1144 klopt zgadza się
1145 echte prawdziwa
1146 ten eerste po pierwsze
1147 politieke polityczne
1148 gekozen wybrany
1149 jou ciebie
1150 lid członek

Les 3, tekst 3
1151 waarschijnlijk prawdopodobnie
1152 koningin królowa
1153 president prezydent

1154 minister-presi-
dent premier

1155 premier premier
1156 belangrijkste najważniejsza
1157 persoon osoba
1158 een-twee-drie z marszu
1159 beantwoorden odpowiedzieć
1160 ministers ministrowie
1161 besluiten uchwały
1162 wetten ustawy
1163 zetten umieścić
1164 mening przekonanie
1165 openbaar publicznie
1166 geregeld ustalone
1167 speelt gra (Pan/Pani)
1168 rol rola
1169 leven życie
1170 jawel ależ tak
1171 verkiezingen wybory
1172 wijs wskazuję
1173 informateur informator
1174 benoem powołuję
1175 burgemeesters burmistrzów
1176 verbaast dziwi
1177 nuttige potrzebne
1178 contacten kontakty
1179 buitenland zagranica
1180 toespraak przemowa



© 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

1181 eenmaal raz
1182 schrijft pisze
1183 nauwelijks mało, rzadko
1184 invloed wpływ
1185 vraagje pytanko
1186 pers prasa
1187 ach ach
1188 valt (- mee) ujdzie
1189 vrije wolna
1190 noodzakelijk konieczna
1191 dank dziękuję
1192 gesprekje rozmowa

Les 4, tekst 1
1193 totdat aż do
1194 identiteitsbewijs dowód osobisty
1195 rijbewijs prawo jazdy
1196 ander inny
1197 officieel oficjalny
1198 document dokument
1199 verboden zakazane
1200 slaan bić
1201 vervelend irytujące
1202 geslagen bite
1203 kindertelefoon telefon zaufania dla dzieci
1204 volwassenen dorośli
1205 bellen zadzwonić
1206 taak zadanie
1207 burgers obywatele
1208 regels zasady
1209 zeggen mówią
1210 beslist decyduje

Les 4, tekst 2
1211 recht prawo
1212 klinkt brzmi
1213 verdient zarabia się
1214 huurtoeslag dodatek mieszkaniowy
1215 ontvangt otrzymujesz
1216 belastingdienst urząd skarbowy
1217 immers przecież
1218 stel wyobraź sobie
1219 moderne współczesne
1220 maatschappij społeczeństwo
1221 maakt masz
1222 zaken sprawy
1223 boeken książki

1224 schriften zeszyty
1225 medische medyczna
1226 zorg opieka
1227 specialist specjalista
1228 ziekenhuis szpital
1229 waarop do czego
1230 lijstje lista

Les 5, tekst 1
1231 werkten pracowali
1232 buitenshuis poza domem
1233 fabriek fabryka
1234 kantoor biuro
1235 verdienen zarabiać
1236 gezin rodzina
1237 situatie sytuacja
1238 volledig całkowicie
1239 veranderd zmieniła się
1240 oorzaak powód
1241 verandering zmiana
1242 vast (- stellen) stwierdzić
1243 stellen (vast -) ustalić
1244 trouwde pobierano się
1245 jong młodo
1246 kreeg miał
1247 gemiddeld przeciętna
1248 bestond składała się
1249 à (pomiędzy)
1250 hadden miały
1251 daardoor przez to
1252 gebonden przywiązane
1253 kon mogła 
1254 haast prawie
1255 onmogelijk niemożliwe
1256 jaren lata
1257 opvang żłobek/przedszkole
1258 jonge małe
1259 blijven -
1260 korter krócej

Les 5, tekst 2
1261 meisjes dziewczęta
1262 vijftig pięćdziesiąt
1263 zestig sześćdziesiąt
1264 gingen szli
1265 aparte oddzielne
1266 christelijke chrześcijańskie
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1267 islamitische muzułmańskie
1268 vak zawód
1269 werden stawali się
1270 timmerman stolarz
1271 schilder malarz
1272 elektricien elektryk
1273 loodgieter hydraulik
1274 automonteur mechanik samochodowy
1275 knappe bystrzy
1276 leerden uczyli się
1277 ingenieur inżynier
1278 leraar nauczyciel
1279 advocaat adwokat
1280 konden mogły
1281 zogenaamde tak zwany

1282 huishoudschool szkoła dla przyszłych 
gospodyń domowych

1283 volgden otrzymywały
1284 ideale idealna
1285 huishouden prowadzić dom
1286 koken gotować
1287 wassen prać
1288 enzovoort i tak dalej
1289 trouwden wychodziły za mąż 
1290 bleven zostawały
1291 kregen rodziły
1292 had miało
1293 zin sens (mieć)
1294 studeren studiować
1295 verstand rozum
1296 meesten większość
1297 mochten mogły
1298 verpleegster pielęgniarka
1299 secretaresse sekretarka
1300 onderwijzeres nauczycielka
1301 typische typowe
1302 beroepen zawody

Les 5, tekst 3
1303 slimme mądre 
1304 lagere niższe
1305 voorbij przeminęła
1306 blijken wydają się
1307 slim mądre 
1308 slimmer mądrzejsze
1309 zie widzisz
1310 let zwróć uwagę

1311 jas płaszcz
1312 assistent asystent
1313 laatst ostatnio
1314 medicijnen lekarstwa
1315 Marokkaanse Marokanka
1316 hielp pomógł
1317 mooie dobra
1318 moeite trudność
1319 verstaan rozumieć
1320 sprak mówiła
1321 perfect doskonale
1322 ingeburgerd zaaklimatyzowana
1323 samenleving społeczeństwo

Les 6, tekst 1
1324 immigratie imigracja
1325 integratie integracja
1326 buitenlanders obcokrajowcy
1327 klimaat klimat
1328 aantrekkelijk zachęcający
1329 donkere ciemne
1330 grijze szare
1331 wolken chmury
1332 dankzij dzięki (czemuś)
1333 zelden rzadko
1334 hete gorące
1335 regen deszcz
1336 tevreden zadowoleni
1337 groeit rośnie
1338 bloeit kwitnie
1339 kou zimno
1340 ideaal idealnie
1341 regelt ustawiasz
1342 temperatuur temperatura
1343 centrale centralne
1344 verwarming ogrzewanie
1345 gezegd powiedziane
1346 Noord-Europa Europa Północna
1347 komst przyjazd
1348 vertrokken wyjechałem/-am
1349 vreesde bałem się/-am się
1350 zat byłem/-am
1351 voortdurend ciągle
1352 angst strach
1353 redenen powody
1354 volgen uczęszczać
1355 huwelijk małżeństwo
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Les 6, tekst 2
1356 zomaar tak po prostu
1357 binnenkomen przyjechać
1358 eisen wymagania
1359 gesteld stawiane
1360 bijdrage wkład
1361 leveren wnieść
1362 integreren integrować się
1363 integreert integruje się
1364 contact kontakt
1365 prettig przyjemne
1366 gevraagd wymagane
1367 verwacht oczekuje
1368 kennis znajomość
1369 ouderavonden zebrania rodzicielskie
1370 moeders matki
1371 vaders ojcowie
1372 sportclub klub sportowy
1373 normale normalne
1374 jezelf siebie samego/siebie samej
1375 biedt zapewnia
1376 beste najlepszą

Les 6, tekst 3
1377 beschouwt traktuje
1378 bekende słynne
1379 uitdrukking powiedzenie
1380 vadertje ojczulek
1381 zorgt dba
1382 familieleden członkowie rodziny
1383 leuke przyjemne
1384 bedoeling zamiar
1385 betrekken zaangażować
1386 zorgen dbają
1387 broers bracia
1388 zussen siostry
1389 ooms wujkowie
1390 tantes ciocie

Les 7, tekst 1
1391 loon wynagrodzenie
1392 zodat tak, aby
1393 kosten koszty
1394 elektriciteit elektryczność
1395 oplossing rozwiązanie
1396 bedacht obmyśliła

1397 beschikt posiada
1398 gelijk równa
1399 minimumloon minimalne wynagrodzenie
1400 werkgever pracodawca
1401 geweldig wspaniale
1402 bestaat istnieje
1403 daaraan o tym
1404 gedacht pomyślał
1405 extra dodatkową
1406 toeslag dodatek
1407 nogal raczej
1408 ingewikkeld skomplikowane
1409 sociale ds. socjalnych
1410 dienst urząd
1411 lossen rozwiązać

Les 7, tekst 2
1412 UWV odpowiednik ZUS
1413 uitkeringen zasiłki
1414 langskomen przyjść
1415 gehad miała
1416 ging była
1417 wilden chcieli
1418 zocht szukałem
1419 vroegen pytali
1420 deed robiłem
1421 baby dziecko
1422 breng zawożę
1423 haal odbieram
1424 zo’n taka
1425 feitelijk w rzeczywistości
1426 niks nic
1427 zei powiedział
1428 tijdelijk na pewien czas
1429 bedoeld przeznaczone
1430 denkt myśli

Les 8, tekst 1
1431 wet prawo
1432 raakt ma
1433 stuur kierownica
1434 voorbeeld przykład
1435 gezicht twarz
1436 bedekken zakrywać
1437 scheiden rozwieść się
1438 rechten prawa
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1439 hoeven nie muszą
1440 belangrijke ważne
1441 grapje żart
1442 gelijker równiejsi

Les 8, tekst 2
1443 grondwet konstytucja
1444 luidt brzmi
1445 bevindt znajduje się
1446 gelijke jednakowy
1447 wijze sposób
1448 behandeld traktowany
1449 voegt dodaje
1450 oefenen wyznawać
1451 christen chrześcijanie
1452 enkel żadnego
1453 jood żyd
1454 moslim muzułmanin
1455 synagogen synagogi
1456 moskeeën meczety
1457 bouwen budować
1458 meningsuiting wyrażanie opinii
1459 dief złodziej
1460 eerlijk uczciwy
1461 goud złoto
1462 aantonen udowodnić
1463 lieg oszukujesz
1464 liegen kłamanie

Les 8, tekst 3
1465 stelen kraść
1466 bisschop biskup
1467 rechter sędzia
1468 veroordeeld skazany
1469 gek głupie
1470 leider głowa (kościoła)
1471 overheid władze
1472 stond było napisane
1473 kranten gazety
1474 spraken mówili
1475 vonden myśleli
1476 bakkers piekarze
1477 ervan o tym
1478 blij zadowoleni
1479 uitspraak decyzja

Les 9, tekst 1
1480 huurt wynajmuje
1481 twee-kamerflat mieszkanie dwupokojowe
1482 in totaal razem
1483 vijfenzestig sześćdziesiąt pięć
1484 vierkante kwadratowe

1485 woningbouwve-
reniging spółdzielnia mieszkaniowa

1486 huurcontract umowa najmu
1487 daarin tam
1488 plichten obowiązki
1489 organisatie organizacja
1490 goedkope tanie
1491 moesten musieliśmy
1492 ruim ponad
1493 particulier prywatnie
1494 makelaar agent nieruchomości
1495 geschikt odpowiednie
1496 inkomen dochody
1497 woonden mieszkaliście
1498 huurde wynajmowaliście

Les 9, tekst 2
1499 woonboot łódź mieszkalna
1500 gegaan poszła
1501 precies dokładnym
1502 verhuisd przeprowadzili się
1503 gauw szybko
1504 opgeschreven zapisała
1505 t.o. naprzeciwko
1506 Rotterdam Rotterdam
1507 genomen wsiadła
1508 gelopen chodziła
1509 wonder dziwnego
1510 midden w środku
1511 drukke zatłoczonego
1512 natuur natura
1513 boot łódź
1514 prima bardzo
1515 tweeën dwojga
1516 dak dach
1517 tuintje ogródek
1518 Chinees chińszczyzna
1519 gegeten zjedli
1520 restaurant restauracja
1521 gezellig przyjemnie
1522 gebracht odprowadziła
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1523 voorop z przodu
1524 achterop z tyłu
1525 verkeer ruch
1526 ervaring doświadczenie

Les 9, tekst 3
1527 liepen chodziliśmy
1528 zagen widzieliśmy
1529 praktisch praktycznie
1530 belang ważne
1531 beheerst włada
1532 begrijpt rozumie
1533 ontmoette spotykała
1534 keek oglądała
1535 buren sąsiedzi
1536 nodigt (- uit) zaprasza Pan/Pani
1537 vriendjes przyjaciele
1538 dochters córki

Les 10, tekst 1
1539 Kerstmis Boże Narodzenie
1540 kerstvakantie ferie świąteczne
1541 gesloten zamknięta
1542 christelijk chrześcijańskie
1543 feest święto
1544 joods żydowskie
1545 islamitisch muzułmańskie
1546 einde koniec
1547 vieren świętować
1548 China Chiny
1549 gevierd świętowałem/-am
1550 viert świętuje
1551 religieuze religijne
1552 feesten święta
1553 volgens według
1554 contract umowa
1555 vakantiedagen dni urlopu
1556 bezoeken odwiedzić

Les 10, tekst 2
1557 titel tytuł
1558 artikel artykuł
1559 bleek wynikało
1560 onderzoek badanie
1561 agenda kalendarz
1562 vergeleken w porównaniu

1563 muziekles lekcja muzyki
1564 vriendje przyjaciel
1565 beide oba
1566 gevaarlijk niebezpieczny
1567 brengen przyprowadzać
1568 gehaald odbierane

Les 10, tekst 3
1569 vereniging stowarzyszenie
1570 club klub
1571 soorten rodzaje
1572 verenigingen stowarzyszenia
1573 clubs kluby

1574 muziekve-
renigingen stowarzyszenie melomanów

1575 wandelclubs kluby spacerowiczów
1576 hobbyclubs kluby hobbistyczne
1577 fit w formie
1578 beweegt ruszasz się
1579 museum muzeum
1580 toneel sztuka
1581 film film
1582 concert koncert
1583 trekt przyciąga
1584 bezoekers widzowie
1585 gaan (- uit) wychodzą (na miasto)
1586 discotheek dyskoteka
1587 feestje impreza
1588 verre dalekie
1589 reizen podróże
1590 fietstochten wycieczki rowerowe
1591 plannen planują
1592 eventjes właściwie

Les 11, tekst 1
1593 dik gruby
1594 dun chudy
1595 kleding ubranie
1596 seizoenen pory roku
1597 verandert zmienia się
1598 dagelijks codziennie
1599 zomers latem
1600 trek zakłada się
1601 zomerkleren letnie ubrania
1602 dikke grube
1603 warme ciepłe
1604 dunnere cieńsze
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1605 dragen nosić
1606 regenjas płaszcz przeciwdeszczowy
1607 aantrekken założyć
1608 s morgens rano
1609 fris chłodno
1610 gekleed ubrany/-a
1611 passen pasują
1612 broek spodnie
1613 past pasują
1614 strak ciasne
1615 grotere większy
1616 maat rozmiar
1617 hoor słyszę
1618 trekken założyć
1619 kast szafa
1620 hangt jest pełna

Les 11, tekst 2
1621 nieuwste najnowsza
1622 mode moda
1623 bloot nagi
1624 bedekt zakryty
1625 modernste najmodniejsze
1626 vriendinnetjes przyjaciółki
1627 merk marka
1628 shirt koszula
1629 jassen kurtki
1630 gezinnen rodziny
1631 kinderbijslag zasiłek rodzinny
1632 luxe luksusowe
1633 bijbaan praca dorywcza
1634 zoeken poszukać
1635 prachtige śliczna
1636 jurk sukienka
1637 controleren kontrolować
1638 huiswerk praca domowa
1639 indruk wrażenie
1640 leraren nauczyciele
1641 vraag (- af) zastanawiam się
1642 uniform mundurek

Les 11, tekst 3
1643 verschillen różnice
1644 kwestie kwestia
1645 modern nowoczesne
1646 ouderwets staroświeckie

1647 andersom na odwrót
1648 ín na topie
1649 nú teraz
1650 juist może jednak
1651 materialen materiały
1652 gewoonte zwyczaj
1653 gewoontes zwyczaje
1654 kleedde ubierali się
1655 kwam pochodził
1656 ene jednym
1657 droegen nosili
1658 gelegenheden okazje
1659 aantrekt wkładasz
1660 verschilt różni się, zależy
1661 bruiloft wesele
1662 begrafenis pogrzeb
1663 zou ...byś
1664 solliciteren starać się o pracę
1665 alledaagse codzienne
1666 toon okazujesz
1667 respect szacunek
1668 netjes schludne
1669 keurig staranne, schludne
1670 ongepast niestosowne
1671 draagt nosisz
1672 geloof wiara
1673 ideeën idee, przekonania
1674 voorbeelden przykłady

Les 12, tekst 1
1675 verzekeringen ubezpieczenia
1676 financiële finansowe
1677 zekerheid zabezpieczenie
1678 voorkómen zapobiec
1679 verzekering ubezpieczenie
1680 afsluiten zawrzeć
1681 polis polisa
1682 voorwaarden warunki
1683 maandelijks co miesiąc
1684 enorm ogromnie
1685 schrik przerażasz się
1686 rekeningen rachunki
1687 ziekenhuizen szpitale
1688 specialisten specjaliści
1689 tandartsen dentyści

1690 ziektekostenver-
zekering

ubezpieczenie kosztów lec-
zenia
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1691 verzekerd ubezpieczony
1692 ziektekosten koszty leczenia
1693 verplicht obowiązkowe
1694 hoef nie musisz
1695 basisverzekering podstawowe ubezpieczenie
1696 verzekeren ubezpieczyć
1697 behandelingen czynności
1698 uitgebreider rozszerzony
1699 pakket pakiet
1700 schade szkoda
1701 kostbare kosztowna
1702 zaak sprawa
1703 autoverzekering ubezpieczenie samochodu
1704 afgesloten zawarłem/-am
1705 onzeker niepewna
1706 bestaan istnieją

1707 slecht-weer-ver-
zekeringen

ubezpieczenia od złej po-
gody

1708 oren uszy

Les 12, tekst 2
1709 melden stawić się
1710 daarover od tego
1711 bezit posiadasz
1712 bank bank
1713 opzij -
1714 studie studia
1715 spaarrekening rachunek oszczędnościowy
1716 waarde wartość
1717 opgeven zdeklarować
1718 wegenbelasting podatek drogowy
1719 aanleg budowa
1720 winst zysk
1721 alcohol alkohol
1722 rookt pali
1723 plezier przyjemność
1724 vrolijk zadowolony
1725 belastinggeld podatki
1726 ontvang otrzymuje się
1727 blauwe niebieski
1728 formulieren formularze

1729 computerpro-
gramma program komputerowy

1730 prettiger milej
1731 makkelijker łatwiej
1732 aldus ~mówi

Les 12, tekst 3
1733 telefoongesprek rozmowa telefoniczna
1734 goedemorgen dzień dobry (do południa)
1735 vast&zeker na 100%
1736 zoontje synek
1737 jarig urodziny
1738 gefeliciteerd wszystkiego najlepszego
1739 probleempje mały problem
1740 gisterenmiddag wczoraj po południu
1741 gaf udzieliłem
1742 fietsles lekcja jazdy na rowerze
1743 fout nie tak jak trzeba
1744 hoezo jak to
1745 gebeurd stało
1746 dacht pomyślałem
1747 loslaten puścić
1748 reed wjechał
1749 geparkeerde zaparkowane
1750 jarenlange wieloletnie
1751 wa-verzekering ubezpieczenie OC
1752 wettelijke cywilna

1753 aansprakelijk-
heid odpowiedzialność

1754 website strona internetowa
1755 vliegt pędzi
1756 fietsje rowerek

Les 13, tekst 1
1757 vragenlijst ankieta
1758 bewoner mieszkaniec
1759 bewoonster mieszkanka
1760 waarin w której
1761 hieronder poniższe
1762 matig średnio
1763 jongere młodsze
1764 sportlessen zajęcia sportowe
1765 organiseert organizuje
1766 overlast kłopot
1767 jongeren młodzież
1768 criminele przestępcze
1769 activiteiten ruch
1770 veiligheid bezpieczeństwo
1771 ruimte miejsce
1772 groen zieleń
1773 bomen drzewa
1774 planten rośliny
1775 bloemen kwiaty
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1776 verzorgd zadbane
1777 straten ulice
1778 schoongemaakt posprzątane
1779 afvalbakken kosze na śmieci
1780 diensten sprawy
1781 bladzijde strona

Les 13, tekst 2
1782 ten slotte na koniec
1783 gemeentehuis urząd gminy
1784 geholpen //
1785 meldt zgłosił/a (Pan/Pani)
1786 geboren urodził
1787 vriendelijke przyjazny
1788 toont okazują
1789 duidelijk jasna
1790 beslissingen decyzje
1791 ambtenaren urzędnicy
1792 beloven obiecują
1793 deskundig profesjonalni
1794 kwaad zły
1795 besluit decyzja
1796 beantwoord odpowiedział/a (Pan/Pani)
1797 terugsturen odesłać 
1798 danken dziękujemy
1799 medewerking współpraca

Les 13, tekst 3
1800 discussie dyskusja
1801 nut cel
1802 politiek polityka
1803 b&w burmistrz i radni
1804 bespreken omówić

1805 zeg // zeg maar bestaat wel - że 
tak powiem

1806 leden członkowie
1807 reageren odpowiadają
1808 gepraat gadanie
1809 luisteren słuchać
1810 vergaderingen zebrania
1811 financiën finanse
1812 buurtproblemen problemy w okolicy
1813 erheen tam
1814 idee pomysł
1815 alsjeblieft proszę
1816 publiek publika

1817 zwijgen milczeć
1818 zestiende szesnasty

Les 14, tekst 1
1819 sprake mowa
1820 gebieden tereny
1821 plaatselijke miejscowi
1822 leiders władcy
1823 provincie prowincja
1824 verzet sprzeciw
1825 strijd wojna
1826 los odłączył się
1827 leiding dowództwo
1828 werd werd
1829 republiek republika
1830 gevormd powołana
1831 ontstond powstała
1832 nationale narodowa
1833 eenheid jedność
1834 tegelijk równocześnie
1835 ontwikkeling rozwój
1836 economische ekonomiczny
1837 groei rozkwit
1838 periode okres
1839 ontdekte odkrywali
1840 dreef prowadzili
1841 handel interesy handlowe
1842 Engeland Anglia
1843 tegenstander przeciwnik
1844 Engels język angielski
1845 woordenboek słownik

les 14, tekst 2
1846 rijker bogatsza
1847 internationale międzynarodowy
1848 kunst sztuka
1849 besteden przeznaczyć
1850 zeventiende siedemnasty
1851 gouden złoty
1852 rijkste najbogatszy
1853 aarde ziemia
1854 koloniën kolonie
1855 ontbrak brakowało
1856 vluchtelingen uciekinierzy
1857 noemt nazywana
1858 beperkt ograniczona
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1859 handen ręce
1860 Fransen Francuzi
1861 namen podjęli
1862 overigens zresztą
1863 maatregelen środki zaradcze
1864 achternamen nazwiska
1865 wetboek zbiór ustaw
1866 verlieten opuścili
1867 Zuid-Nederland Holandia Południowa
1868 België Belgia
1869 aanvaarden uznać
1870 militaire zbrojna
1871 actie akcja
1872 zinloos bezsensowna
1873 ontwikkelde rozwijała
1874 langzaam powoli
1875 beseften zdawali sobie sprawę
1876 geestelijke duchowa
1877 culturele kulturowa

Les 14, tekst 3
1878 verliezen tracimy
1879 Duitsland Niemcy
1880 ingenomen zajęta
1881 kracht siła
1882 universiteiten uniwersytety
1883 moord mord
1884 miljoen milion
1885 joden żydzi
1886 herinnering pamięć
1887 legers armie
1888 VS USA
1889 Rusland Rosja
1890 winnen wygrywają
1891 Amerika Ameryka
1892 economie gospodarka
1893 sindsdien od tego czasu
1894 relatie stosunki
1895 opgebouwd rozwija się
1896 industrie przemysł
1897 vluchten uciekać
1898 overleven przeżyć
1899 Europese europejskie
1900 belangrijker ważniejsza
1901 huidige obecne
1902 staten kraje

1903 zoals takie jak
1904 uiteindelijk w końcu
1905 verdwijnen zniknąć
1906 culturen kultury
1907 toekomst przyszłość

Les 15, tekst 1
1908 gezondheidszorg opieka zdrowotna
1909 buurvrouw sąsiadka
1910 schijnt wydaje się
1911 normaal normalne
1912 voorkeur -
1913 veiliger bezpieczniej
1914 complicaties komplikacje
1915 kennelijk widocznie
1916 heerst obowiązuje
1917 nadat po tym, jak

1918 consultatiebu-
reau centrum zdrowia

1919 arts lekarz
1920 controleert kontroluje
1921 bekijkt ogląda
1922 huid skóra
1923 lichaam ciało
1924 zorgvuldig starannie
1925 onderzocht badane
1926 huilt płacze
1927 terrein dziedzina
1928 eventueel ewentualnie
1929 verschijnt pojawia się
1930 vaker częściej
1931 aandacht uwaga
1932 liefde miłość

Les 15, tekst 2
1933 lachen śmiać się
1934 huilen płakać
1935 hoofdpijn ból głowy
1936 direct natychmiast
1937 voorzichtig ostrożnie
1938 praktijk gabinet
1939 wachtkamer poczekalnia
1940 spreekkamer pokój konsultacji
1941 buikpijn ból brzucha
1942 zwanger w ciąży
1943 gebruikt zażywa
1944 gemeten mierzyła
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1945 ontdekken stwierdzić
1946 vermoedelijk przypuszczalnie
1947 ernstig poważnego
1948 wees -
1949 afwachten odczekać
1950 vanzelf samo
1951 over -
1952 plotseling nagle
1953 erger gorzej
1954 huil płaczę
1955 vlug szybko
1956 verwijsbrief skierowanie
1957 troosten pocieszyć

Les 15, tekst 3
1958 dialoog dialog
1959 goedemiddag dzień dobry (po południu)
1960 scheelt eraan dolega
1961 geschreven wypisał
1962 gelezen przeczytałem
1963 geluid dźwięk
1964 gehoord usłyszał
1965 hemd koszula
1966 uitdoen zdjąć
1967 geopereerd operowany
1968 verdoving znieczulenie
1969 gestuurd wysłała
1970 verstandige mądra
1971 klacht dolegliwość
1972 overgewicht nadwaga
1973 houdt lubi
1974 diëtiste dietetyk
1975 operatie operacja
1976 bewegen ruszać się
1977 balie recepcja

Les 16, tekst 1
1978 brieven listy
1979 straatfeest uliczna impreza
1980 straatbewoner mieszkaniec 
1981 wellicht być może
1982 opgemerkt zauważył/a
1983 bewoners mieszkańcy
1984 omgeving okolica
1985 nader bliżej
1986 middel sposób
1987 schep tworzysz

1988 band więź

1989 buurtcomite komitet założony przez 
mieszkańców

1990 opgericht -
1991 organiseren zorganizować
1992 hopen mamy nadzieję
1993 gelegenheid okazja
1994 ontmoeten spotkać
1995 programma program
1996 bevat obejmuje
1997 leeftijden wiek
1998 elementen atrakcje
1999 spel zabawa
2000 barbecue grill
2001 salades sałatki
2002 drank napoje
2003 bereid gotowy
2004 lenen pożyczyć
2005 meebrengen wziąć ze sobą
2006 tafel stół
2007 stoelen krzesła
2008 stemming nastrój
2009 voorbereidingen przygotowania
2010 begonnen rozpoczęły się
2011 aandeel wkład
2012 denk (- na) zastanawiaj się
2013 radio radio
2014 waarschuwt ostrzega
2015 overleggen porozmawiamy
2016 voorzitter przewodniczący

Les 16, tekst 2
2017 schoolreisje wycieczka szkolna
2018 emailtje e-mail
2019 hotels hotele
2020 ondernemingen przedsiębiorstwa
2021 bezocht odwiedziliśmy
2022 verband związek
2023 toeristische turystyczne
2024 interessant interesujące
2025 theorie teoria
2026 zestiende szesnasto-
2027 eeuws wieczny
2028 gebouw budynek
2029 tentoonstelling wystawa
2030 prinses księżniczka
2031 vreselijk okropne
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2032 zorgde zajmowała się
2033 leidde stała na czele
2034 gedrag zachowanie
2035 spanningen napięcia
2036 conflicten konflikty
2037 geleid doprowadziło
2038 met z’n tienen w dziesięć osób
2039 zaal sala
2040 voordat zanim
2041 rustig spokojnie
2042 waarschuwen ostrzegać
2043 vanavond dziś wieczorem
2044 met z’n allen wszyscy razem
2045 liefs uściski

Les 17, tekst 1
2046 dromen sny
2047 werkelijkheid rzeczywistość
2048 krediet Kredyt
2049 rente odsetki
2050 theoretische teoretyczny
2051 looptijd okres
2052 totale całkowita
2053 bieden oferujemy
2054 leningen pożyczki
2055 gunstige dogodne
2056 laagst najniższe
2057 mogelijke możliwe
2058 hé co?
2059 tweedehands używany
2060 gaat jest wydawana
2061 lening pożyczka
2062 gedeeld podzielone
2063 levert daje
2064 uitrekenen obliczyć
2065 bedragen kwoty
2066 aftrekken odjąć 
2067 min minus
2068 langere dłuższy
2069 mogelijkheid możliwość
2070 weliswaar wprawdzie
2071 optellen doliczyć
2072 da’s to jest
2073 proberen spróbujemy

Les 17, tekst 2
2074 droomreis podróż marzeń
2075 gekke szalonych
2076 droom sen
2077 Marokko Maroko
2078 zomervakantie wakacje
2079 duurde trwała
2080 lange długie
2081 rust odpoczynek
2082 zesde szósty
2083 kwamen dojechaliśmy
2084 verwachtten oczekiwaliśmy
2085 zouden -
2086 herkennen rozpoznają
2087 namelijk mianowicie
2088 m’n moja
2089 herkende poznał
2090 onmiddellijk natychmiast
2091 besefte uświadomiłam sobie
2092 woord słowo
2093 Arabisch arabski
2094 dialect dialekt
2095 begreep rozumiałam
2096 schrok obudziłam się
2097 grappig śmieszne
2098 reken (- uit) oblicz

Les 17, tekst 3
2099 eindelijk nareszcie
2100 herinneren pamiętacie
2101 uren godziny
2102 boek książka
2103 erin w niej
2104 kostte kosztowało
2105 teksten teksty
2106 luisterde słuchałem/-am
2107 uitspreken wymawiać
2108 zolang tak długo
2109 ondanks pomimo
2110 prettige ciekawy
2111 leerde nauczyłem się/-am się
2112 feit fakt
2113 houd miej otwarte
2114 ogen oczy
2115 zichzelf sobie
2116 tot slot na zakończenie
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2117 wens życzę
2118 succes sukces
2119 stappen kroki


