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Nederlands Pools 

  Hoofdstuk 1 
 afscheid nemen żegnać się 

ander inny/inna/inne 

anders inaczej 

antwoord, het odpowiedź 

beantwoorden odpowiadać 

begroeten witać 

betekenis, de znaczenie 

boek, het książka 

buurman/buurvrouw, de sąsiad/sąsiadka 

cursist, de student 

dag cześć 

docent, de nauczyciel 

doei do zobaczenia 

eigen własny 

gauw szybko 

geven (geef) dawać (daję) 

goedemiddag dzień dobry (po południu) 

goedemorgen dzień dobry (rano) 

hallo cześć 

hand, de ręka 

herkennen rozpoznawać 

horen (hoor) słyszeć (słyszę) 

heten (heet) nazywać się (nazywam się) 

hetzelfde to samo, taki sam 

kennismaken poznawać 

kiezen (kies) wybierać (wybierz, wybieram) 

klaar gotowy 

klank, de głoska 

kolom, de kolumna 

kruisje, het krzyżyk 

kunnen (kan, kun) umieć (umiem) 

lezen (lees) czytać (czytam, przeczytaj) 

lokaal, het pomieszczenie 

luisteren (luister) słuchać (słyszę, posłuchaj) 

mevrouw pani 

 meneer pan 

morgen jutro 

naam, de  imię i nazwisko 

nazeggen (zeg na) powtarzać (powtórz) 

noemen nazywać 

oefenen ćwiczyć 

oefening, de ćwiczenie 
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omkeren (keer om) obracać (obróć) 

opdracht, de zadanie 

pakken (pak) brać (weź, biorę) 

samen razem 

schrijven (schrijf) pisać (napisz, piszę) 

taal, de język 

tegenkomen (kom tegen) spotykać (spotykam) 

tellen (tel) liczyć (policz, liczę) 

uitspreken (spreek uit) wymawiać (wymów, wymawiam) 

vanavond dzisiaj wieczorem 

vergelijken porównywać 

verschil, het różnica 

voorstellen przedstawiać 

vragen (vraag) pytać 

welk, welke który, która, które, którzy 

weten (weet) wiedzieć (wiem) 

woord, het słowo 

woordenboek, het słownik 

zeggen (zeg) mówić (powiedz, mówię) 

zetten (zet) układać (ułóż, układam) 

zijn (ik ben ) być (jestem) 

zin, de  zdanie 

  Hoofdstuk 2 
 06-nummer, het numer komórkowy 

adres, het adres 

alfabet, het alfabet 

alles wszystko 

alsjeblieft proszę 

antwoord geven (geef antwoord) udzielać odpowiedzi (udziel odpowiedzi) 

elkaar siebie, sobie, sobą (nawzajem) 

fout źle 

getal, het liczba 

goed dobrze 

iemand  ktoś 

interview, het wywiad 

kaartje, het karta 

letter, de litera 

makkelijk łatwy 

mobiel, het telefon komórkowy 

nummer, het numer 

om de beurt kolejno 

postcode, de kod pocztowy 

samenwerken(werk samen) pracować razem (pracujcie razem) 

snel  szybko 

spellen(spel) literować (przeliteruj) 
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straat, de ulica 

telefoon, de  telefon 

telefoonnummer, het  numer telefonu 

volgende, de następny, kolejny 

voorlezen(lees voor) czytać na głos (czytaj na głos) 

vraag stellen (stel een vraag) zadawać pytanie (zadaj pytanie) 

wat  co 

wonen (woon/woont ) mieszkać (mieszkam/mieszkasz/mieszka) 

woonplaats, de miejscowość 

zoeken (zoek) szukać (poszukaj, szukam) 

  Hoofdstuk 3 
 achteraan na końcu 

alleen tylko 

alstublieft  proszę 

binnenkomen wchodzić do środka 

bloemen, de kwiaty 

bord, het tablica 

broer, de brat 

collega, de kolega z pracy 

condoleren (gecondoleerd) 
składać kondolencje, współczuć (moje kondolencje, 
wyrazy współczucia) 

dank je wel dziękuję bardzo (Tobie) 

dank u wel  dziękuję bardzo (panu/pani) 

dochter, de córka 

eergisteren przedwczoraj 

eerste, het pierwszy 

elkaar siebie, sobie, sobą (nawzajem) 

even 
partykuła wzmacniająca, tutaj: porównywalne z 
polską partykułą "by(m)" 

familie, de rodzina 

familielid, het członek rodziny 

feest, het święto 

feliciteren (gefeliciteerd) gratulować (gratulacje) 

gebakje, het ciastko 

gisteren  wczoraj 

helpen pomagać 

hoe jak 

hoeveel ile 

inpakken (pak in) pakować (pakuję) 

jaar, het rok 

jarig mieć urodziny 

jong  młody 

kapster, de fryzjerka 

koffie, de kawa 

leeftijd, de wiek 

leuk fajny, fajnie 
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maand, de miesiąc 

melk, de mleko 

moeder, de matka 

morgen jutro 

naar do 

neef, de bratanek, siostrzeniec, kuzyn 

nicht, de bratanica, siostrzenica, kuzynka 

nu teraz 

oma, de babcia 

onderstrepen podkreślać 

oom, de wujek 

opa, de dziadek 

opzoeken sprawdzać 

oud stary 

overlijden (is overleden) umrzeć (nie żyje) 

overmorgen pojutrze 

Polen Polska 

rij, de rząd 

school, de szkoła 

staan (sta) stać (stań, stoję) 

streep, de kreska 

suiker, de cukier 

taart, de ciasto 

tante, de ciocia 

thee, de herbata 

tijd hebben mieć czas 

vader, de ojciec 

vandaag  dzisiaj 

verjaardag, de urodziny 

vervelend irytujący, denerwujący 

vieren (vier) świętować (świętuję) 

vooraan na początku 

vraagintonatie, de intonacja pytająca 

vriend, de przyjaciel 

vriendin, de przyjaciółka 

winnen (win, gewonnen) wygrywać (wygrywam, wygrałem/wygrałam) 

zinsaccent, het akcent zdaniowy 

zus, de siostra 

  Hoofdstuk 4 
 aardappel, de ziemniak 

afrekenen (reken af) rozliczać się (rozlicz się, rozliczam się) 

appel, de jabłko 

avond, de wieczór 

bedrag, het kwota 

bestellen (bestel) zamawiać (zamów, zamawiam) 
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betalen (betaal) płacić (zapłać, płacę) 

beter lepiej 

bier, het piwo 

boterham, de kanapka 

brood, het chleb 

café, het kawiarnia 

chips, de chipsy 

chocola, de czekolada 

cola light, de cola light 

dagdeel, het część dnia, zmiana 

dagelijks codziennie 

drinken (drink) pić (pij, piję) 

duur drogi 

echt naprawdę 

eten (eet) jeść (jedz, jem) 

geld, het pieniądze 

gewoon po prostu 

gezond zdrowy 

glas, het szklanka 

graag chętnie 

groente, de warzywo 

houden van (hou van) lubić, kochać (lubię, kocham) 

kantine, de stołówka 

koken (kook) gotować (gotuj, gotuję) 

kopje, het filiżanka 

kosten (kost) kosztować (kosztuje) 

laat późno 

lekker smaczny, dobry 

lunch, de lunch 

maaltijd, de posiłek 

meenemen(neem mee) 
brać ze sobą, przynieść (weź ze sobą, biorę/wezmę 
ze sobą) 

 middag, de południe 

morgen, de poranek 

natuurlijk oczywiście 

nog jeszcze 

ochtend, de poranek 

ogenblik, het  chwila 

ongezond chory 

ontbijt, het śniadanie 

pilsje, het piwko 

smaak, de smak 

spa, de woda mineralna 

vaak często 

verhaal, het opowiadanie 

vinden (vind) znaleźć, sądzić (znajdź, znajduję, sądzę) 
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vis, de ryba 

vlees, het mięso 

warm ciepły 

water, het woda 

werken (werk) pracować (pracuj, pracuję) 

worst, de kiełbasa 

  Hoofdstuk 5 
 aanbieding, de oferta 

boodschappen, de zakupy 

bril, de okulary 

broek, de spodnie 

dicht zamknięty 

doen (doe) robić (rób, robię) 

donker  ciemny 

geld, het pieniądze 

gesloten zamknięty 

goedkoop tani 

groenteboer, de sprzedawca warzyw i owoców, warzywniak 

groot,  duży 

half,  pół 

hoek, de róg 

kassabon, de paragon 

kilo, de  kilogram 

kleding, de ubranie 

klein mały 

kleiner mniejszy 

kleur, de kolor 

knoflook, de czosnek 

koopavond, de wieczór handlowy 

kopen kupować 

kwartier, het kwadrans 

lamsvlees, het jagnięcina 

licht jasny 

maat, de rozmiar 

markt, de targ 

minuut, de minuta 

mooi ładny 

nodig hebben (heb nodig) potrzebować (potrzebuję) 

ongeveer około 

ons, het nas, nam, nasz, nami 

onthouden (onthoud) zapamiętać (zapamiętaj, zapamiętuję) 

opschrijven zapisywać 

open otwarty 

openingstijd, de godzina otwarcia 

paar, het para 
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passen,  pasować 

pauze, de przerwa 

pond, het funt 

proberen(probeer)  próbować (próbuję) 

raden (raad) zgadywać (zgadnij, zgaduję) 

ruilen wymieniać 

schoenen, de buty 

soep, de zupa 

sokken, de skarpetki 

spijkerbroek, de dżinsy 

tomaat, de pomidor 

tomatensoep, de zupa pomidorowa 

trui, de sweter 

ui, de cebula 

uitverkoop, de wyprzedaż 

uur, het godzina 

varkensvlees, het wieprzowina 

verkopen sprzedawać 

vers świeży, świeża, świeże 

waarom dlaczego 

winkel, de sklep 

yoghurt, de jogurt 

zalm, de łosoś 

  
 Hoofdstuk 6 
 auto, de samochód 

band, de opona 

beetje, het trochę 

bekend znany 

beleefd uprzejmy, grzeczny 

bijna prawie 

bus, de autobus 

bushalte, de przystanek autobusowy 

dichtbij blisko 

duren(het duurt) trwać (to trwa) 

fiets, de rower 

fietsen (fiets)  jechać rowerem (jadę rowerem) 

gaan (ga)  iść (idę) 

halte, de przystanek 

komen (kom) przychodzić (przychodzę) 

kruispunt, het skrzyżowanie 

lek pusty 

links,  w lewo 

lopen (loop) iść (idź, idę) 

meestal najczęściej 

metro, de metro 
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middel, het środek 

missen (mis, gemist) spóźniać się (spóźniam się, spóźniony) 

openbaar vervoer,  het transport publiczny 

ov-chipkaart, de karta ov-chipkaart 

overstappen (stap over) przesiadać się (przesiądź się, przesiadam się) 

pardon przepraszam 

parkeergarage, de parking podziemny 

prettig miły 

rechtdoor  prosto 

rechts w prawo 

rechtsaf w prawo 

reizen (reis) podróżować (podróżuję) 

rijden(rijd) jechać (jadę) 

routebeschrijving, de opis trasy 

sorry przepraszam 

spoor, het peron 

station, het dworzec 

stoplicht, het sygnalizacja świetlna 

storing, de usterka, zakłócenie 

stroom, de ciągłość ruchu 

tram, de tramwaj 

trein , de pociąg 

uitchecken przykładać kartę do czytnika przy wysiadaniu 

uitleggen (leg uit) wyjaśniać (wyjaśnij, wyjaśniam) 

ver  daleko 

vergeten (vergeet) zapominać (zapominam) 

verkeer, het ruch drogowy 

vertraging, de opóźnienie 

vertrekken (vertrek) wyruszać (wyruszam) 

vervoer, het transport 

vlakbij blisko 

wachten (wacht) czekać (czekaj, czekam) 

weg, de droga 

wijzen (wijs) wskazywać (wskaż, wskazuję) 

zebra, de przejście dla pieszych 

  Hoofdstuk 7 
 aantekeningen, de notatki 

afval, het śmieci 

aftershave, de woda po goleniu 

alarm, het alarm 

baardnetje, het siatka na brodę 

bescherming, de ochrona 

besproeien spryskiwać 

bhv-er, de pracownik pomocy zakładowej 

binden (bind) związać (zwiąż, związuję) 
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blusapparaat, het gaśnica 

blussen gasić 

brand, de pożar 

doorgang, de przejście, korytarz 

etenswaren, de jedzenie 

etiket, het etykieta 

eczeem, het egzema, wysypka 

flauw Ik heb geen flauw idee - Nie mam bladego pojęcia. 

gelden (geld) obowiązywać 

gevaarlijk niebezpieczny 

gewond zraniony 

haarnetje, het siatka na włosy 

handschoen, de rękawica 

haren, de włosy 

heftruck, de wózek widłowy 

herkenning, de wyróżnienie 

hesje, het kamizelka 

helm, de kask 

hoogte, de wysokość 

hygiëne, de  higiena 

hygiëneregels, de zasady higieny 

idee, het  pomysł 

instructie, de instrukcje 

jas, de kurtka 

knippen (knip) obcinać (obetnij, obcinam) 

kort krótki 

laars, de kalosz 

lang długi 

last, de ciężar 

leidinggevende, de przełożony 

loshangen (hangt los) luźno zwisać (luźno zwisa, zwisają)  

maximaal maksymalnie 

melden (meld) zgłaszać (zgłoś, zgłaszam) 

muts, de czapka 

nagel, de paznokieć 

neerzetten kłaść, stawiać 

nooduitgang, de wyjście ewakuacyjne 

oordoppen, de zatyczki do uszu 

onprettig niemiły 

opruimen sprzątać 

opslaan przechowywać, zapisywać 

overall, de kombinezon 

parfum, het perfumy 

passagier, de pasażer 

pet, de czapka 

pleister, de plaster 
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regelmatig regularnie 

regels, de zasady 

risico, het ryzyko 

schort, de fartuch 

speciaal specjalny 

veilig bezpieczny 

veiligheid, de bezpieczeństwo 

verboden zabroniony, zabroniona, zabronione 

verplicht obowiązkowy, obowiązkowa, obowiązkowe 

vervangen wymieniać 

voorkómen zapobiegać 

verkoudheid, de przeziębienie 

voorschrift, het przepis 

voorzichtig ostrożnie 

waarschuwen (waarschuw) ostrzegać (ostrzeż, ostrzegam) 

wassen myć 

werkkleding, de  odzież robocza 

werkomstandigheden, de warunki pracy 

wond, de rana 

zeep, de mydło 

  Hoofdstuk 8 
 aanwezig obecny 

baas, de szef 

bedrijfsarts, de lekarz zakładowy 

beter melden  (hij meldt zich beter),  
zgłaszać powrót do zdrowia (on zgłasza swój powrót 
do zdrowia) 

beterschap 
zdrowie (Beterschap! - Szybkiego powrotu do 
zdrowia!) 

bewijs van inschrijving potwierdzenie zawarcia 

brief, de list 

doorgeven (geef door) przekazywać (przekaż, przekazuję) 

doorverbinden (verbind door) łączyć (połącz, łączę) 

ernstig poważny 

griep, de grypa 

heersen (het heerst) panować (panuje) 

hoofdpijn, de ból głowy 

inmiddels tymczasem 

leidinggevende, de przełożony 

misschien może 

opknappen (knap op) wracać do formy (wracam do formy) 

sterkte Powodzenia! 

telefonisch telefonicznie 

van te voren wcześniej 

verzoeken (verzoek) prosić (proszę) 

voelen (ik voel me) czuć się (czuję się) 

weer znów 
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werkgever, de pracodawca 

werkzaamheden, de obowiązki, praca 

ziek chory 

ziekmelden (zich) zgłaszać chorobę 

ziekte, de choroba 

ziektekostenverzekering, de ubezpieczenie kosztów leczenia 

  Hoofdstuk 9 
 adviseren(adviseer) radzić (radzę) 

afsluiten (sluit af) zamykać (zamknij, zamykam) 

afspraak, de rozmowa 

afvoer, de odpływ 

appartement, het mieszkanie 

bad, het wanna 

badkamer, de łazienka 

balkon, het balkon 

bank, de kanapa 

begrijpen (begrijp) rozumieć (rozumiem) 

behangen (behang) tapetować (tapetuję) 

bewoners, de mieszkańcy 

bel, de dzwonek 

bestrijden(bestrijd) zwalczać (zwalczam) 

deur, de drzwi 

douche, de prysznic 

gang, de przedpokój (ga je gang - proszę bardzo, śmiało) 

geen żaden 

gedurende podczas 

gemeente, de gmina 

gezellig przytulny 

gootsteen, de zlew 

huis, het dom 

huisbaas, de właściciel domu 

huur, de czynsz 

huurhuis, het dom na wynajem 

inbraak, de włamanie 

ingewikkeld skomplikowany 

inschrijven zich, (schrijf in) zapisywać się (zapisz się, zapisuję się) 

invullen (vul in) wypełniać (wypełnij, wypełniam) 

kamer, de pokój 

kapot zepsuty 

kast, de szafka 

keuken, de kuchnia 

klacht, de skarga 

koud zimny 

laten zien (laat zien) pokazywać (pokaż, pokazuję) 

lekkage, de wyciek 
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loodgieter, de hydraulik 

makelaar, de pośrednik w obrocie nieruchomościami 

monteur, de mechanik, monter 

meubels, de meble 

mier, de mrówka 

muis, de mysz 

nieuw nowy, nowa, nowe 

ongezellig nieprzytulny 

ontstoppen (ontstop) udrożnić (udrożnij, udrażniam) 

opbellen (bel op) dzwonić (zadzwoń, dzwonię) 

open otwarty 

opstal, de budynki 

persoon, de osoba 

plaatsvinden (vind plaats) zdarzyć się 

plattegrond, de mapa 

plek, de miejsce 

proces verbaal, het protokół 

raam, het  okno 

reinigen (reinig) czyścić (wyczyść, czyszczę) 

reparatie, de naprawa 

repareren (repareer) naprawiać (napraw, naprawiam) 

schilderen (schilder) malować (pomaluj, maluję) 

schoon czysty, czysta, czyste 

serviceabonnement, het umowa świadczenia usług 

slaapkamer, de sypialnia 

snappen (snap) rozumieć (rozumiem) 

stoel, de krzesło 

stuk stłuczony, stłuczona, stłuczone 

tafel, de stół 

terras, het  taras 

tevreden zadowolony 

tijdens podczas 

toilet, het toaleta 

tuin, de ogród 

veel dużo 

veranderen (verander) zmieniać (zmień, zmieniam) 

verhuizen(verhuis) 
przeprowadzać się (przeprowadź się, 
przeprowadzam się) 

vlo, de pchła 

voordeur, de drzwi wejściowe 

voorraad, de zaopatrzenie, zapasy 

vuil brudny 

vuilnis, het śmieci 

wachtlijst, de lista oczekujących 

warm ciepły 

waterleiding, de kanalizacja 
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watervoorraad, de zasoby wody 

wc, de WC 

website, de strona internetowa 

weinig mało 

wesp, de osa 

woning, de mieszkanie 

woningbouwvereniging,de wspólnota mieszkaniowa 

woonformulier, het formularz zameldowania 

woonkamer, de salon 

woonkrant, de gazeta z ogłoszeniami o nieruchomościach 

  Hoofdstuk 10 
 aanbellen zadzwonić do drzwi 

aangifte doen (doe aangifte) 
dokonywać zgłoszenia (dokonaj zgłoszenia, 
dokonuję zgłoszenia) 

agent, de agent 

bankpas, de karta bankomatowa 

bankrekening, de rachunek bankowy 

blokkeren (blokkeer) blokować (zablokuj, blokuję) 

buurtbemiddeling, de mediacja sąsiedzka 

dief, de złodziej 

diefstal, de kradzież 

er uit zien  (hoe ziet het eruit)  wyglądać (jak wygląda) 

galerij, de galeria 

gebeuren) dziać się, zdarzyć się 

gemeenschappelijk wspólny 

groet, de pozdrowienie 

hond, de pies 

huisvuil, het odpady komunalne 

identiteitsbewijs, het dowód tożsamości 

inbreken (breek in, ingebroken) włamywać się (włamał(a) się, włamano się) 

keihard bardzo głośno 

klagen skarżyć się 

laptop, de laptop 

last hebben van dokuczać 

laten weten powiadomić 

lift, de winda 

melodie, de melodia 

net właśnie, dopiero co 

op de hoogte stellen (stel op de hoogte) informować (poinformuj, informuję) 

oplossen (los) rozwiązywać 

opsturen (stuur op) wysyłać (wyślij, wysyłam) 

overlast, de uciążliwość 

pinpas, de karta bankomatowa 

poepen (poep) robić kupę 

politie, de policja 
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politiebureau, het komisariat policji 

portemonnee, de portfel 

rekeningnummer, het numer rachunku 

rijbewijs, het prawo jazdy 

ruimte, de pomieszczenie 

schade, de szkoda, uszkodzenie 

stelen (steel, gestolen) kraść (kradnę, skradzione) 

straks wkrótce 

tas, de torebka 

terras, het taras 

trap, de schody 

trappenhuis, het klatka schodowa 

vergoeden rekompensować, pokrywać 

vertellen (vertel) opowiadać (opowiedz, opowiadam) 

vriendelijk miły, przyjazny 

verzekering, de ubezpieczenie 

voordringen (dring voor) pchać się (pcham się) 

weg odejść, odjechać, pójść sobie 

  Hoofdstuk 11 
 afspreken umawiać się, ustalać 

gesprek, het rozmowa 

 handtekening, de podpis 

honger, de głód 

hulp, de  pomoc 

klussen majsterkowanie 

kraan, de kran 

kroeg, de knajpa 

liever  chętniej (woleć) 

mengen mieszać 

moe zmęczony 

ophouden (houd op) zatrzymać (zatrzymaj, zatrzymuję) 

pech, de pech 

reageren (reageer) reagować (zareaguj, reaguję) 

regen, de deszcz 

regenen (regen) padać (o deszczu) (pada) 

rotweer, het zła pogoda 

sportschool, de siłownia 

taalkaart, de mapa językowa 

trouwen (trouw, getrouwd) 
ożenić się, wyjść za mąż (żenię się/wychodzą za 
mąż, po ślubie) 

verdienen (verdien) zarabiać (zarabiam) 

verliezen (verlies) tracić, gubić (tracę, gubię) 

verven (verf, geverfd) malować (pomaluj, maluję, pomalowany) 

voeren (voer, een gesprek voeren) prowadzić (rozmowę, prowadzę) 

voetbal, het piłka nożna 
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voorspellen (voorspel) odgrywać (przed klasą) (odgrywam) 

weekend, het weekend 

weigeren (weiger) odmawiać (odmawiam) 

zin hebben (heb zin) mieć ochotę (mam ochotę) 

  Hoofdstuk 12 
 advies, het porada 

apotheek, de apteka 

arbo-arts, de lekarz medycyny pracy 

arm, de ręka 

been, het noga 

beginnen (begin) zaczynać (zacznij, zaczynam) 

borstvoeding, de karmienie piersią 

buigen (buig) zginać (zegnij, zginam) 

buik, de brzuch 

controle, de kontrola 

diagnose, de diagnoza 

dokter, de lekarz 

doorverwijzen (verwijs door) skierować (kieruję) 

enkel, de  kostka 

fysiotherapeut, de fizjoterapeuta 

geneesmiddel, het lekarstwo 

gezicht, het twarz 

hoofd, het głowa 

huisarts, de lekarz rodzinny 

kiespijn, de ból zęba 

knie, de kolano 

medicijn, het lekarstwo 

mond, de usta 

nek, de szyja 

neus, het  nos 

onderkant, de dół 

oog, de oko 

oor, de  ucho 

optillen (til op) podnosić (podnieś, podnoszę) 

overdosering, de przedawkowanie 

overgevoelig nadwrażliwy 

pijn, de ból 

pols, de  nadgarstek 

recept, het recepta 

rijvaardigheid, de zdolność prowadzenia pojazdów 

rug, de plecy 

schouder, de  ramię 

sinds od 

specialist, de lekarz specjalista 

spit, de ból okolicy lędźwiowej 
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sticker, de naklejka 

sterkte, de siła / (Sterkte! - Powodzenia!) 

stijf sztywny 

tablet, de tabletka 

tandarts, de stomatolog 

vertillen (vertil) przenosić (przenieś, przenoszę) 

vinger, de  palec 

voet, de stopa 

zorgverzekering, de ubezpieczenie zdrowotne 

zwanger w ciąży 

  Hoofdstuk 13 
 aantrekkelijk atrakcyjny 

aanvraag, de wniosek 

aanvragen (vraag aan),  składać wniosek (składam wniosek) 

aanwezigheid, de obecność 

akkoord, het zgoda 

bijzonder w szczególności 

datum, de; mrv. data data, daty 

dienst, de praca 

feestdag, de dzień świąteczny 

inroosteren (rooster in) 
planować w grafiku (zaplanuj w grafiku, planuję w 
grafiku) 

lastig uciążliwy 

minimaal minimalnie 

nauwkeurig dokładnie 

ondertekenen (onderteken) podpisywać (podpisz, podpisuję) 

opnemen (neem op) wypłacać (wypłać, wypłacam) 

oppassen (pas op) opiekować się (opiekuję się) 

overuren, de nadgodziny 

overwerk, het nadgodziny 

overwerken  pracować w godzinach nadliczbowych 

registratie, de rejestrowanie 

regulier regularny 

rooster, het grafik 

roosterwijziging, de zmiana w grafiku 

toekennen przyznawać 

uitvoering, de wykonanie 

uurloon, het wynagrodzenie godzinowe 

vakantie, de urlop 

vakantiedagen, de dni urlopu 

verdelen dzielić 

verlof, het urlop 

vorige, de poprzedni 

vrij wolny 

waarheid, de prawda 
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wedstrijd, de mecz 

weekeinde, het weekend 

weekenddienst, de praca w weekendy 

werkdag, de dzień roboczy 

werkgever, de pracodawca 

werknemer, de pracownik 

werkrooster, het grafik pracy 

wijzigen (wijzig) zmieniać (zmień, zmieniam) 

  Hoofdstuk 14 
 aanzetten (zet aan) włączać (włącz, włączam) 

activiteit, de czynność 

afmaken (maak af) kończyć (kończ, kończę) 

alfahulp, de pomoc domowa 

altijd zawsze 

apparaat, het urządzenie 

bedienen (bedien) obsługiwać (obsługuję) 

controleren (controleer) kontrolować (kontroluję, kontroluj) 

daarna następnie 

dan potem 

dweilen myć podłogę 

eerst najpierw 

gebruiksaanwijzing, de ulotka 

gereedschap, het narzędzie 

handleiding, de instrukcja obsługi 

herhalen (herhaal) powtarzać (powtórz, powtarzam) 

huishoudelijk domowy 

inschakelen (schakel in) włączać (włącz, włączam) 

kloppen (het klopt) zgadzać się (zgadza się) 

knop, de pokrętło 

machine, de maszyna 

meelopen (loop mee) iść razem 

mondeling ustnie 

operatie, de operacja 

opmaken, (maak het bed op) ścielić (łóżko) 

rapportage, de raport 

rapporteren (rapporteer) raportować (raportuj, raportuję) 

schriftelijk pisemnie 

sorteren (sorteer) sortować (sortuj, sortuję) 

standaard, de norma 

stekker, de wtyczka 

stofzuigen (stofzuig) odkurzać (odkurzaj, odkurzam) 

stopcontact, het gniazdko 

tenslotte na koniec 

toepassen (pas toe) stosować (zastosuj, stosuję) 

verband, het związek 
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voordoen (doe voor) zademonstrować (zademonstruj, demonstruję) 

was, de pranie 

wekelijks co tydzień 

ziekenhuis, het szpital 

zorg, de opieka 

  Hoofdstuk 15 
 aard, de rodzaj 

aftrek, de potrącenie kosztów 

arbeidsduur, de czas pracy 

arbeidsovereenkomst, de umowa o pracę 

argument, het argument 

artikel, het artykuł 

banknummer, het numer rachunku bankowego  

bedrijf, het przedsiębiorstwo 

bedrijfscursus, de kurs zawodowy 

bruto brutto 

cursus, de kurs 

dienstverband, het zatrudnienie 

dus więc 

eindigen (eindig) zakończyć (zakończ, kończę) 

full-time na pełny etat 

functie, de stanowisko 

functioneringsgesprek, het ocena pracowników 

gironummer, het rachunek w banku pocztowym 

indiensttreding, de rozpoczęcie zatrudnienia 

karakter, het charakter 

model, het wzór 

notitie, de notatka 

opleiding, de wykształcenie 

opzegging, de wypowiedzenie 

organisatie, de organizacja 

overeenkomen, (kom overeen) uzgadniać (uzgodnij, uzgadniam) 

overmaken (maak over, overgemaakt) robić przelew (robię przelew, przelewane) 

plichten, de obowiązki 

proeftijd, de okres próbny 

rechten, de prawa 

reiskosten, de koszty podróży 

reiskostenvergoeding, de zwrot kosztów podróży 

salaris, het wynagrodzenie 

salarisbetaling, de wypłata wynagrodzenia 

thuiszorg, de opieka domowa 

tijdelijk tymczasowy 

vakantiegeld, het dodatek urlopowy 

vakantietoeslag, de dodatek urlopowy 

vast stały 
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vereist niezbędny 

vergoeding, de zwrot 

voorbereiden (bereid voor) przygotowywać (przygotowuję) 

voorwaarden, de warunki 

wederzijds wzajemny 

werktijd, de godziny pracy 

wet, de  prawo, ustawa 

  Hoofdstuk 16 
 afwisselend zmienny 

baan, de posada 

benieuwd zijn być ciekawym 

beweging, de ruch 

compliment, het komplement 

duwen (duwt) pchać (pcha) 

eigenschap, de cecha 

fijn dobrze 

gek szalony 

genoeg wystarczająco 

handwerk, het prace ręczne 

hoofdwerk, het praca umysłowa 

ict,  technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

kritiek, de krytyka 

langzaam powoli 

ontslaan zwalniać (z pracy) 

ontslag, het zwolnienie 

ontvangen otrzymywać 

promotiekans, de szansa na awans 

rechter, de sąd 

referentie, de referencje 

rekenwerk, het kalkulacje 

salaris, het wynagrodzenie 

sollicitatie, de rekrutacja 

technisch techniczny 

uitkering, de świadczenie 

uitschelden obrażać 

vakbond, de związek zawodowy 

verantwoordelijkheid, de odpowiedzialność 

waardering, de uznanie 

zelfstandig samodzielny 
 


