


brak czasu 
brak odpowiedniej wiedzy odnośnie

tego jak rozpoczął naukę  
żyjesz w błędnym przeświadczeniu

odnośnie tego, że przecież język
chiński to "najtrudniejszy język

świata,

 
Chciałbym zapytać się ciebie czy wiesz Jak

nauka języka chińskiego może wpłynąć
na twoje życie?

Być może już to wiesz, jednak z różnych
powodów wciąż odwlekasz w czasie

rozpoczęcie nauki tego języka?
 Z przyczyn takich jak:

lub po prostu chcesz poznać sprawdzoną
efektywną metodę nauki tego języka, to
uwaga przeczytaj ten materiał uważnie.



 
 

 Cześć,
ja mam na imię Konrad Adamczyk i w tym

dokumencie będę chciał podzielić się z
Tobą moją autorską strategią:

 
 
 
 
 

która w efektywny sposób pomoże ci w
rozpoczęciu nauki języka chińskiego.

 
  Również tutaj podzielę się z Tobą trzema

niecodziennymi wskazówkami, które
usprawnią Twój  proces nauki Także

podpowiem  Ci jak możesz otrzymać dostęp
do pozostałych 40 wskazówek. 



 
 

 Strategia Start, o której właśnie mówię
pozwoli Ci w szybki sposób zauważać efekty

nauki języka chińskiego, który jak dobrze
wiesz jest troszeczkę innym językiem niż

języki które otaczają nas dookoła.

 
 
 

 Dlatego do rozpoczęcia jego nauki również
musimy podejść w troszeczkę inny sposób i
właśnie temu ma służyć podążanie według
wskazówek które zawarły w strategii start.

 
 
 

 I tutaj tony, czyli wymowa będzie odgrywała
bardzo ważną rolę, której nie możemy

pominąć. 



 
 
 

 Moim błędem i błędem wielu osób, które
rozpoczynają naukę tego właśnie języka jest

rozpoczęcie nauki od pisania znaków. 
Ja również ten błąd popełniłem i zacząłem od

pisania samych znaczków absolutnie nie
znając wtedy żadnych podstaw tego, jak te
znaki zapisywać. Jakie są elementy w nich

ukryte i jak właściwie uczyć się tych znaków
aby je dobrze zapamiętywać. 

 
 Moją pierwszą radą dla Ciebiej jest to, aby

na samym początku odpuścić sobie
pisanie znaków. 

 
 



 
 
 

 Ja wiem że brzmi to być może jak herezja,
dlatego, że jeśli słyszymy język chiński to od

razu nam się uruchamia wyobraźnia i
widzimy wszelkiego rodzaju znaki chińskie.

 
 
 

Ja wiem, że jest to ekscytujący moment, kiedy
piszemy swoje pierwsze znaczki, jednak
zaufaj mi, na początku kluczowa będzie

właśnie wymowa i właściwe jej nauczenie się
dlatego pozwól, że zaprezentuję Ci jak działa

Strategia Start:



 
 Nazwałem ją w ten sposób, ponieważ każda

z pojedynczych liter pokaże Ci właściwe
etapy tego, jak dokładnie podejść do
początków nauki języka chińskiego:



Pod literką "S" kryje nam się słowo "sylaby".
 

 Język chiński tak naprawdę składa się ze
słów, którymi to właśnie są sylaby.

Każde słowo w języku chińskim to sylaby. 
 

I tu właśnie pod tym słowem "sylaby" ma się
kryć to, aby najpierw zapoznać się z wymową

poszczególnych nowych sylab które będą
pojawiały się na naszej drodze.

YLABY



Zapoznaj się z wymową poszczególnych
sylab,a następnie przejdź do kroku 2 do litery
"T" jak Tony. Zapoznaj się dokładnie z tym jak
wypowiadać każdy z poszczególnych tonów. 

 

W języku chińskim mamy 5 różnych
sposobów na to, jak możemy daną sylabę
wypowiedzieć. Pamiętaj, że zmiana tonu

równa się zmianie znaczenia wyrazu

YLABY
Ony



"A" jak aktywne słuchanie.  Po prostu 
 posłuchaj głosu lektora. W jaki sposób on to
wypowiada.  Skorzystaj z aplikacji, w których

będziesz w stanie usłyszeć to,  jak
wypowiedzieć dane słowo.

Następnie przejdź do litery "R"

YLABY
Ony

KTYWNE SŁUCHANIE



 
 "R" jak recytuj. Dosłownie powtarzaj za tą
osobą która właśnie to słowo wymówiła Za

lektorem. 
Wpisz dane słowo do np. Google Translate 
i posłuchaj jak ktoś wypowiada dane słowo.

Następnie sam je RECYTUJ!

YLABY
Ony

KTYWNE SŁUCHANIE
ECYTUj



 
 "T" jak twórz historie. Będziemy tworzyć

historyjki w naszej głowie, właśnie po to, aby
lepiej zapamiętać znaczenie danego słowa

lub wymowę tej właśnie sylaby.

Pozwól że podzielę się z Tobą trzema
sprawdzonymi technikami, które dokładnie

pomogą ci jeszcze raz przejść przez te
wszystkie litery ale z wykorzystaniem

praktycznych ćwiczeń.

YLABY
Ony

KTYWNE SŁUCHANIE
ECYTUj

WÓRZ HISTORIE



 
Technika 1.

Rusz ręką i głową
Pierwszą z takich metod które ci zalecam jest

używanie swojej ręki lub całej głowy. 
W momencie kiedy uczysz się tonów, wtedy
właśnie zastosuj ruch ręką lub głową w taki

sposób jak układa się dany ton.

Ton 1.
Ton 2.
Ton 3.
Ton 4.
Ton 5.

mā

má

mǎ

mà

ma

W momencie kiedy przyjdzie ci poznawać
nowe słowo, również użyj tej metody, bo te

ruchy twoje ciało zarejestruje i będzie ci
łatwiej zapamiętać na jakim tonie znajdowało

się aktualne słowo



 
Technika 2.

Dodaj odpowiednią historię
Kolejna z metod dotyczy ułożenia historii w
swojej głowie np. kiedy przyjdzie ci nauczyć
się takiego słowa jak słowo 去 qù czyli iść
albo jechać czyli poruszać się z jednego

miejsca do drugiego.

To zapamiętuj to jako qù qù qù to brzmi
trochę jak kochanie czyli poruszanie się

mojego powietrza z ust do zupełnie
innego miejsca

qù
去



 
Technika 3.

Wstaw kolor do historii
Trzecia wskazówka, która również pozwoli Ci

zapamiętać dokładnie to na jakim tonie
znalazło się dane słowo. 

Do tej całej historyjki w naszej głowie spróbuj
sobie również dorzucić kolory. Mówię tutaj o
kolorach dlatego że zobacz mamy 5 różnych
tonów - do każdego z tonów dopasuj kolor.

Łatwiej  będzie Ci  zapamiętać  kolor, niż ton.
Ton 4 w mojej legendzie to kolor zielony. 

Dlatego, wyobrażam sobie, że to co
porusza się z miejsca A do B z mojego nosa

ma kolor zielony = ton 4

qù
去

Ton 1.
Ton 2.
Ton 3.
Ton 4.
Ton 5.



 
Wciąż jeszcze to czytasz?

 
 

W takim razie bardzo się cieszę,
 
 

 i dlatego mam dla Ciebie jeszcze 2 
 dodatkowe metody:



Metodą na aktywne słuchanie w momencie
którym będziesz chciał je poćwiczyć jest

oglądanie chińskich bajek dla dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajki to idealny sposób na zapoznanie się z
dźwiękami albo nawet z tonami, dlatego że

prędkość mówienia w bajkach będzie
dostosowana do poziomu małych dzieci a
więc będą mieli oni tam w bardzo wolnym

tempie.

 
Technika 4.

Oglądaj bajki



Piąta wskazówka ode mnie może dotyczyć
właśnie tego recytowania.

Spróbuj  do Tłumacza Google (lub  innej
apliakcji) wypowiadać poszczególne słowa

które usłyszysz lub które chcesz przećwiczyć.
 

 np. słowo shū jako książka. Spróbuj 
 wypowiadać słowo shū i zobaczysz czy

tłumacz da radę odnaleźć to słówko o które
Tobie właśnie chodzi.

 
 
 

Możesz w ten sposób sprawdzać, czy Twoja
wymowa jest nadobrym poziomie.

 
Technika 5.

Zapytaj tłumacza



To tylko kilka z metod, które mogą
usprawniać Twoją wymowę, jeśli chcesz

otrzymać dostęp do pozostałych, to
otrzymasz je po zostawieniu komentarza pod

ostatnim materiałem na moim blogu, w
których  dokładnie te metody przedstawiam.

Wystarczy, że odpowiesz na pytanie:
"Która z tych metod okazała się najbardziej

pomocna"?

Ja wtedy podeślę na Twój adres e-mail ten
właśnie  poradnik


