


Namo  Tassa  Bhagavato  Arahato  Sammāsambuddhassa. 

LEKCJA 1

SŁOWNICTWO

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na - a: 

Buddha / 
Tathāgata / Sugata

- Przebudzony/ Ten Który 
Przeszedł, Oświecony/ 
Błogosławiony 

manussa - człowiek, istota ludzka

nara / purisa - mężczyzna, osoba

kassaka - rolnik

brāhmaṇa - bramin

putta - syn

mātula - wuj

kumāra - chłopiec

vāṇija - kupiec

bhūpāla - król

sahāya / 
sahāyaka / mitta

- przyjaciel

Czasowniki



bhāsati - mówić

pacati - gotować

kasati - orać

bhuñjati - jeść

sayati - spać

passati - widzieć / patrzeć

chindati - ciąć

gacchati - iść

āgacchati - przyjść

dhāvati - biegać

2. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego 
zakończonych na - a: 

Mianownik: 

Mianownik liczby pojedynczej tworzy się dodając 
końcówkę -o do tematu rzeczownika. 
Mianownik liczby mnogiej tworzy się dodając końcówkę -
ā  do tematu rzeczownika.
Odmieniony w ten sposób rzeczownik jest używany jako 
podmiot zdania.



Liczba pojedyncza

1. nara + o = naro 
2. mātula + o = mātulo
3. kassaka + o = kassako 

Liczba mnoga

1. nara + ā = narā
2. mātula + ā = mātulā
3. kassaka + ā = kassakā 

3. Czas teraźniejszy, trzecia osoba, liczba pojedyncza i 
mnoga czasowników.

Wymienione czasowniki bhāsa, paca, kasa są tematami 
czasowników, - ti jest końcówką tworzącą czas 
teraźniejszy trzeciej osoby liczby pojedynczej.      

Czas teraźniejszy trzeciej osoby liczby mnogiej tworzy się 
dodając końcówkę - nti do tematu czasownika. 

Liczba pojedyncza:

bhāsati - On mówi.
pacati - On gotuje.
kasati - On orze.

Liczba mnoga:

bhāsanti - Oni mówią.



pacanti - Oni gotują.
kasanti - Oni orzą.

4. Przykłady zdań:

Liczba pojedyncza:

1. Naro bhāsati – Mężczyzna mówi.
2. Mātulo pacati – Wuj gotuje.
3. Kassako kasati – Rolnik orze. 

Liczba mnoga:

1. Narā bhāsanti – Mężczyźni mówią.
2. Mātulā pacanti – Wujowie gotują.
3. Kassakā kasanti – Rolnicy orzą. 

Ćwiczenie 1 :
5. Przetłumacz na polski:

1. Bhūpālo bhuñjati. 
2. Puttā sayanti : 
3. Vāṇijā sayanti
4. Buddho passati
5. Kumāro dhāvati.
6. Mātulo kasati.
7. Brāhmaṇā bhāsanti.



8. Mittā gacchanti.
9. Kassakā pacanti.
10. Manusso chindati.
11. Purisā dhāvanti.
12. Sahāyako bhuñjati.
13. Tathāgato bhāsati.
14. Naro pacati.
15. Sahāyā kasanti.
16. Sugato āgacchati. 

6. Przetłumacz na palijski:
1. Synowie biegną.
2. Wuj patrzy.
3. Przebudzony przychodzi.
4. Chłopcy jedzą.
5. Kupcy idą.
6. Mężczyzna śpi.
7. Królowie idą.
8. Bramin tnie.
9. Przyjaciele mówią.
10. Rolnik orze.
11. Kupiec przychodzi.
12. Synowie tną.
13. Wujowie mówią.
14. Chłopak biegnie.
15. Przyjaciel mówi.
16. Przebudzony widzi.



Tekst do bezpłatnego  rozpowszechniania.  Możesz  wydrukować  kopię  tego tekstu  na 
własny użytek.  Możesz  przeformatować  ten  dokument i  w tak zmienionej formie 
rozprowadzać  na komputerach lub w sieciach komputerowych,  pod warunkiem,  ze 
dostęp  oraz  dalsza   dystrybucja   pozostaną   bezpłatne.  W  każdym innym wypadku 
zastrzega  sie wszelkie  prawa.

Oryginał  można  znaleźć  na  tej  stronie:
http://www.vri.dhamma.org/publications/pali/primer/
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