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wLĄDoMoscI oGoLNE

AKCENT

Akcent w języku nacedoństim jcŚt staly' w wyrŁ&h lńj i sie
loŚy1abowych pehodzenja slowiańŚkiego alce't pada zawsze na
tzecią sylabę od końca sTreu. np' J.'.'a [zćlena] 

'zielom.' wy.a.
fy dBuŚy]abowe nają alcent na drugiej sylabie od końca,
nP' JL{a fzlma] .zina.' ZaŚadom tym nje podlegają imieŚłÓwy fatoń
czone na .jńtr, np' Ępa./]fu Ligrdjk.i] 

.g!ając'. niertóre o|o]icfniti
żbJ' oł lp' n€lolo 

''e|o\U' 'ro |Jlo ' d l żc do.c li./ne /.po/)
.reniL Ę' n.pco,u lpe$onel] 

'peBÓne]', laduĄBBa lńedicina]

Akcenl w roznowkach je$ ozn&zony keską nad alcefuowaną sa
noełoską' np' Mft,,,x4'ia tfuak€dónija].M&odonia.'

wynzy' k1óre nie posiadają łłaslego atccnfu (enuityli i Pfuui(y
ki). podobnie j.k w jęZyku polskim, twożą wnz z wyrazeń samo
dfielnym calość a]<cenlovą np' '. ','.. lnć ńoże] .nie tnożna..
Ńaxerc Mł .]ożćle mi' 'powiedzcie mi,. it!'
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zv,oĘ 8,..cznościNe oópąiM tabńk,a,a]

Dfień dobry pdu.''. pdi.'..

ci*zę śę' że pe pŹysfedł

Bddfo ńi milo pma pohać

ZWROTY CODZIENNE

Aoóap AeE tdóbfu den]
Ao6pa Besep tdóbra vóćer]
Ao6Pa Eo( tdóbra nok,]
Ao BruyBabe tdo vid'ivan el
ltlTo lMa !oBo? lśto ifu

(e ce BrirlMe tk e se vldinel
AÓ .neAaBe |do glćdan.e]
Ao6ap.ue!, rccroalle. .,
rocnoio..'. Iocnoilue''. [dóbd
d€n gospodine. '. góspog,o.'.

Muo M! e mo .qoj.qoBre
Imno ńi e ś!o dójdofte]
MmÓ M' e nro fe rnelaM
[mflo mi e ślo Te glćdm]
Muo M! e uro Be 3mBHaB
lmiło mi e śto ve zópoznafl
Ce pa.qyBaM mo cla{ r}ka
lse ńduvM śto sń ńka]

Ao6po' 6na.oAapaM |dóbro

MmÓ M! e nTo ro crynaM
rca [m!o mi e ś1o go si'lśm
tóa]
M!o.y oę Mgn lmógu ste
ńił]
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Jsren pdD niemiemie

cry lie ma pan m p%ow

Z*hce ni pan towDyszyĆ

MM nadzjeję' że nie pr4szka.

cfy nogę pr6ić o ogień?

zechce Pm wyświadczyć mi

ondo'ĄapeB [nelżmmo sln vi

MEory M! ę xu lmógu ni e
źaŁ]
Bę MoraM Aa M npoqqTe
[ve mólam da ni pństite]

c€ rcB'lyBaM Ise izvinuvm]

Ka(o uTo carcTe ltlko ś1o

Be MoraM lorapa* ro ta)...
[Ye ńólm pozdmlćle'go /ja4

H!mo' He npeq! lniśto. ne
prćći]
Aur lMare reEro lponB
axo 3anaN qlrapa? [dó]i
inate nćśto P.ótiv ńko z.palM

Au! ca&aTe 'Ąa M nlaBlTe
,qpyEBo 'Ąo...? [deli sakalć da

ce qaleBaM leru rc n!€cał
[se Mdevm deka trć.prećań]
Aull I aTe 3mu(a? td.ó]i

Mlory B! ónaroAapaM
[m.ógu vi bla8óddm]

larparre ycnyra? Idtli
móżete da ni na!ńvil€
ńsługa]



MM nadzieję, żE wkótce się

ProŚfę pozdrowić ode mie.''

wvy\ttiego najtepszegol
wesolych świąt| szczęś]]vego

ZWAOIY CODZENNE

Ce la,qeBaM ,qeM Eac(opo ie
ce B'!'fie [se nidevan dćka

Be MorN, tro3apaB{e .o
(ja),, o,! Mć!ć iv€ nólm
pofdravćre go (a).' odrnenę]
cp!eq!' qecTlTMl lsłdećd]

ca lajyoaBol tse naj'ibalol
Cpe(e! !pa3!u(lCletua
HoBa .o,r!Ha brćk,en pńznik.

Bna.oaapaM. !a lcr !rc!!
[b}agódaan\ na ist nńćin]
Bo Baue 3!paBję| lvo vńśc

Pozwoli pan pŹedstaw'ć, ''

Pżodstawim pdu ńojego

To jesl pan..., pdi..., pama...

Pozwoli pan, że sia pŻedstavię.

AÓlBoaeTe !a B! .o 0a)
npfląaBaM. [do7vó1e1e da \i

Bu.o lpocraByDaM Mojor
npxjaTen.'' [vi go pretŚt'!uvd
mójot prijatet]
OBa e rocnoarA,....ocnoia....

npĆTĆTaBaM' ce B!(aM'',
ldofvólete da vi se p!ćtstavm.



z\łlRoTY coDzIENNE

Niech pm wyświadczy ńi
zózczyli fje E mną (Ź nm):

cfy ńogę pana zaproŚić2

Pfoyę p.zyjść do nnie

spotkmy Śię u mi. w hotelu

Pójdźmy do jakiejś miłej reśtau

DzięLaję' to byłoby bardzo miłe

oBa e MojaTa Eocwlqa tóM

Au! Moxe !a B! floLyae:
[dóri nóże da vi Ńnudam]

nypa |póra]
geuTo 3a nleBe [nóśto za

te(oe oBomje? I.ćkoe óvośje]

np''qpxeTę M! (fu] @ Ha:
tnapravótŁni ćest i Ńdnżetć.ni

Aa caMre: [dfi stkate]
kale tkńfe]
qaj? tća'
AM Moxe aa Be noxaHaM?
[dóli nóźe da ve Ńkmm]
Be Mortu .qojAde Ml
MeEe lve ńółm dójdele

fte e cpaxeue mj uene rc
l()moT [k,e w Śńbeme kńi

Aa nojAeMe Bo tel(oj nlloo€H
pqopaH |da pójdeme vo nćtoj

[błagóddam tóa bi biło m!ógu

oBa e lplłjaTlo Meoo [óla e



zlpiszę pańskie !ewi3ko' Ja} to
się pjgu? czy móglby pb

Jaki jest pua adr4 i luńer

czy nie echcjałby pu Pjjść re

Klpię bi]ęty

z2wczsD zmrNuję bilety

chodźny polaóczyć dziś

zAt^ń.zr Pfii j64zete1

mogś peu tosmyszy.?

ZWROTI CODZIENNE

Ke ro 3a!!uaM BMtu
!pB!Me' Keo @ !!!łtsa?

!3.oBopme 6yeBa tu 6yBa?
[k,e ao zńliśm vóśeto pnjzine'
kó].o se p'3u@? dóli móżete da
go Łgovórite bńkva po b|ikva]
Koja e Buara aap@
! Bau'oT Te'eÓo6cM 6poj?
[kója e v''śata ódEsa i v]'śiot

A:W 6u ca@e !a nÓjlde @
Me'ą [d.lli bi sókale da pójdete

Ę

B.
E

ra My3 cm nperfaBa! [na

Ke ĘtN 6u€M [k'e łńpm
biletil
BoAqaE rie peepBlpaM
6ufln lvćdnaś k,e rĆzenirm
bilotil
Aa o'qtłMe !a aHIr BeqePBa,
[da ódime na tanc vććerva]
co 3aloBo'cBo (e łoj'qN Lso
fadóvolsrvo k,e dójdm]
Ke TaBłtsNe )ut eAlald
!.e tmcńtme 'iś!e ćdnaś]
Aź@ *e rpouaaft co MeEe?
[dóri k.e plośćtate só.me.e]
Aur Moxe aa Bn npaaM
Ą']mBo? [dai nóże da vi


