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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 

Korespondencja seryjna krok 2 – dokument główny
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pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 
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zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 
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finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 
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słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 
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działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 
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nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 
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polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 

Korespondencja seryjna krok 2 – dokument główny
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SZKOLENIE 4:

SZKOLENIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
[POZIOM PODSTAWOWY]

OPRACOWANIE: Izabela Sawicka

Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne rozwijające słownictwo i gramatykę języka. 

Poszczególne lekcje zawierają kompendium gramatyki języka niemieckiego, podstawowe zwroty i wyrażenia oraz 

mini słowniczek

1. FONETYKA I ORTOGRAFIA 
Na dobry początek trochę fonetyki i ortografii, czyli o 

tym jak się wymawia a jak pisze niektóre głoski w języku 

niemieckim.

 sch czyta się jak  np. die Flasche (butelka); der sz

Tisch (stół)

 sp czyta się jak  np. der Sport (sport); die Sprache szp

(język)

 st czyta się jak  np. die Stunde (godzina); streng szt

(surowy)

 ei czyta się jak  np. der Wein (wino); klein (mały)aj

 au czyta się jak  np. die Maus (mysz); die Frau ał

(kobieta)

 eu czyta się jak  np. neun (dziewięć); neu (nowy)oj

 z czyta się jak  np. die Zigaretten (papierosy), zentral c

(centralny)

 s czyta się jak np. die Sache (rzecz); satt (syty)z 

 ck czyta się jak  np. backen (piec); der Zucker k

(cukier)

 tsch czyta się jak  np. der Tscheche (Czech)cz

 ph czyta się jak  np. die Physik (fizyka), die f

Philharmonie (filharmonia)

 th czyta się jak  np. die Apotheke (apteka); das t

Theater (teatr)

 ß czyta się jak  np. weiß (biały), die Straße (ulica)s

Tak zwane 'h nieme' wydłuża samogłoskę przed którą 

stoi, ale nie jest wymawiane, np.

w hnen (mieszkać) mówimy długie 'o'o

z hn (dziesięć) mówimy długie 'e'e
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 

Korespondencja seryjna krok 2 – dokument główny



Poniższe litery nie występują w alfabecie 
języka polskiego:

ä   (a umlaut) jest przegłosem litery a, wymawia się jak 

polskie "e" 

ö   (o umlaut) jest przegłosem litery o, wymawia się 

z  j ęzy k i e m  u ł ożo ny m  j a k  d o  " y "  i  wa rga m i 

zaokrąglonymi do "o"

ü   (u umlaut) jest przegłosem litery u, wymawia się 

z  j ęzy k i e m  u ł ożo ny m  j a k  d o  " y "  i  wa rga m i 

zaokrąglonymi do "u"

Umlaut czyli przegłos. Podane litery można zapisać 

również za pomocą dwuznaku, wtedy 'e' zastępuje 

kropki: ae, oe, ue np. 

das M dchen = das Maedchen (dziewczyna); das ä

M rchen = das Maerchen (bajka)ä

der K nig = der Koenig (król); sch n = schoen (ładny)ö ö

der K nstler = der Kuenstler (artysta); die Sch lerin = ü ü

die Schuelerin (uczennica)

ß   (scharfes es lub Es-Zett) to podwojone s, wymawia 

się jak podwójne "s" 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u , v, w, x, y, z 

ä, ö, ü 
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2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

3. RZECZOWNIK
Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy 

wielką literą! Łatwo więc rozpoznać rzeczownik gdy stoi 

w środku zdania właśnie po tym, że jest napisany wielką 

literą.

Każdy rzeczownik ma swój rodzajnik, który określa 

jego rodzaj.

dla rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej jest to 

→ rodzajnik (ten)der 

 dla rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej jest to 

→ rodzajnik  (ta)die

 dla rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej jest to 

→ rodzajnik (to)das 

 w liczbie mnogiej dla wszystkich rzeczowników jest to 

→ rodzajnik  (te)die
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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Te trzy literki (inaczej niż w języku polskim) wbrew 

pozorom są bardzo istotne i wiele od nich zależy! 

Dochodzi dodatkowa trudność dla uczących się języka 

niemieckiego ponieważ często rodzaj rzeczownika 

w języku polskim nie zgadza się z rodzajem rzeczownika 

w języku niemieckim.

Dlatego trzeba zapamiętać wraz z rzeczownikiem jego 

rodzaj!

np.  wino (to) ale der (ten) Wein 

 język (ten) ale die (ta) Sprache

 dziewczyna (ta) ale  das (to) Mädchen

W języku polskim istnieje 7 przypadków, przez które 

odmienia się rzeczownik: mianownik, dopełniacz, 

celownik, biernik, narzędnik, miejscowniki wołacz. 

W języku niemieckim jest ich tylko 4. Odpowiadają one 

pierwszym czterem przypadkom polskim. Przypadki 

w języku niemieckim to:

  - mianownikNominativ 

   - dopełniaczGenitiv 

    - celownikDativ

  - biernikAkkusativ 

W języku polskim rzeczowniki odmieniają się poprzez 

dodanie do tematu odpowiedniej końcówki fleksyjnej, 

np.: lampa, lampy, lampie, lampę, lampą, lampie, 

lampo. Ważną informacją i jednocześnie różnicą 

pomiędzy językiem polskim a niemieckim jest fakt, że 

rzeczowniki niemieckie odmieniają się PRZEZ 

ODMIANĘ RODZAJNIKA. Tylko w poszczególnych 

przypadkach dodaje się do rzeczownika końcówkę, np.:
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Przypadek Pytanie

Nominativ    
(mianownik)             

Genitiv                       
(dopełniacz)              

Dativ                        
(celownik)            

Akkusativ                 
(biernik)

Wer?  Was?
Kto?  Co?

Wessen?
Czyj?  Czyja?  Czyje?

Wem? 
Komu?  Czemu?

Wen?  Was?
Kogo?      Co?

Nominativ
(mianownik)

Genitiv
(dopełniacz)

Dativ
(celownik)

Akkusativ
(biernik)

der Vater
ojciec

des Vaters
ojca

dem Vater
ojcu

denVater
ojca

das Kind 
dziecko

des Kindes
dziecka

dem Kind
dziecku

das Kind
dziecko

Poniższa tabela przedstawia odmianę rodzajnika określonego der, die, das w liczbie pojedynczej i die w liczbie mnogiej 

oraz rodzajnika nieokreślonego ein, eine, ein w liczbie pojedynczej oraz końcówki rzeczowników dla wszystkich rodzajów 

i przypadków.

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga

Nominativ der

ein

die

eine

das

ein

die

-

Genitiv des + s

eines + s

der

einer

des + s

eines + s

der

-

Dativ dem

einem

der

einer

dem

einem

den + n

- + n

Akkusativ den

einen

die

eine

das

ein

die

-
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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4. PRZYMIOTNIK 

Oto kilka przykładów:

Ein erstumm  Fisch.  (Niema ryba.)

Eine e dick  Katze.  (Gruby kot.)

Uwaga! Rodzajnik nieokreslony nie informuje nas 

o dokładym rodzajniku rzeczownika, forma ,,ein” jest 

jednakowa dla rodzaju męskiego jak i nijakiego. Dlatego 

przymiotniki przybierają końcówki przypominające 

rodzajnik określony der (ten), die (ta), das (to). 

*W liczbie pojedynczej według powyższego wzoru 

odmieniają się również przymiotiki po zaimku 

dzierżawczym (mein, dein itd.) i zaimku nieokreślonym 

kein, keine, kein, natomiast w liczbie mnogiej tak jak po 

rodzajniku określonym.

Przypadki Maskulinum 

(rodzaj męski)

Femininum

(rodzaj żeński) 

Neutrum 

(rodzaj nijaki)

Plural 

(liczba mnoga)

Nominativ

(mianownik)

ein -er eine -e ein -es -e

Genitiv

(dopełniacz)

eines -en einer -en eines -en -er

Dativ 

(celownik)

einem -en einer -en einem -en -en

Akkusativ

(biernik)

einen -en eine -e ein -es -e

40

Przypadki Maskulinum 

(rodzaj męski)

Femininum

(rodzaj żeński) 

Neutrum 

(rodzaj nijaki)

Plural 

(liczba mnoga)

Nominativ

(mianownik)

der -e die -e das -e die -en

Genitiv

(dopełniacz)

des -en der -en des -en der -en

Dativ 

(celownik)

dem -en der -en dem -en den -en

Akkusativ

(biernik)

den -en die -e das -e die -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

Der e alt  Mann.   (Ten stary mężczyzna.)

Die e schön  Frau.   (Ta ładna kobieta.)

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika.

Przymiotniki bez rodzajnika otrzymują we wszystkich 

przypadkach końcówki rodzajnika określonego, 

z wyjątkiem dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju 

męskiego i  nijakiego, w którym przymiotniki 

przybierają końcówkę –en. Przymiotników bez 

rodzajnika lub zaimka używa się bardzo rzadko.

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym der, die, das.
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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Odmiana czasowników regularnych.

W języku niemieckim większość czasowników odmienia 

się w sposób regularny poprzez dodanie końcówki 

osobowej do tematu czasownika.

mach- - robićen

Przy odmianie czasowników regularnych dodajemy 

stałe końcówki w zależności od liczby i osby czasownika. 

Najpierw odcinamy końcówkę bezokolicznika , -en

potem dodajemy końcówki do tematu czasownika. 

komm  - przychodzić, pochodzić -en

1. ich- komm   1. wir- komme en

2. du- komm   2. ihr- kommst t

3. er/sie/es- komm  3. sie/Sie- kommt en

Odmiana czasowników nieregularnych. 

Przykłądy najczęściej używanych czasowników 

nieregularnych:

essen (jeść), sprechen (mówić), lesen (czytać), laufen 

(biegać), fahren (jechać), schlafen (spać)

l.poj.

1. ich (ja): esse, spreche, lese, laufe, fahre, schlafe

2. du (ty): isst, sprichst, liest, läufst, fährst, schläfst

3. er (on), sie (ona), es (ono): isst, spricht, liest, läuft, 

fährt, schläft

l. mn.

1. wir (my): essen, sprechen, lesen, laufen, fahren, 

schlafen

2. ihr (wy): esst, sprecht, lest, lauft, fahrt, schlaft

3. sie (oni, one), Sie (Pan, Pani, Panstwo): essen, 

sprechen, lesen, laufen, fahren, schlafen

Odmiana czasowników posiłkowych mieć i być w l. poj. 

i l. mn.

haben- mieć   

1. ich- habe (ja mam) 1. wir- haben (my mamy)

2. du- hast (ty masz) 2. ihr- habt (wy macie)

3. er/sie/es- hat (on/ona/ono ma) 

3. sie/Sie- haben (oni/one mają, Pan/Pani ma, 

Państwo macie)
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Przypadki Maskulinum 

(rodzaj męski)

Femininum

(rodzaj żeński) 

Neutrum 

(rodzaj nijaki)

Plural 

(liczba mnoga)

Nominativ

(mianownik)

 gut  (dobry) er

Mann (mężczyzna) 

grau  (szary) e

Katze (kot) 

Rot  (czerwone) es

Licht (światło) 

wild (dzikie)e

Tiere (zwierzęta)

Genitiv

(dopełniacz)

 gut  Mannesen  grau  Katze er rot Lichtes en wild  Tiereer

Dativ 

(celownik)

 gut  Mannem  grau  Katze er rot Licht em wild  Tierenen

Akkusativ

(biernik)

 gut  Mann en grau  Katze e rot  Licht es wild  Tieree

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

5. CZASOWNIK

SINGULAR PLURAL

ich  mache

du  machst

er/sie/es macht

wir  machen

ihr  macht

sie/Sie  machen
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 
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sein- być

1. ich- bin (ja jestem) 1. wir- sind (my jesteśmy)

2. du- bist (ty jesteś) 2. ihr- seid (wy jesteście)

3. er/sie/es- ist  (on/ona/ono jest)    

3. sie/Sie- sind (oni, one sa/ Pan,           

Pani, Państwo są)

Czasowniki złożone. 

Czasowniki  z łożone dzielą  s ię  na rozdzielne 

i nierozdzielne. Jednym z głównych kryteriów podziału 

jest to, czy przedrostek ma samodzielne znaczenie, czy 

t e ż  m o że  t y l ko  w y s t ę p o w a ć  w  p o ł ą c ze n i u 

z czasownikiem. 

Czasowniki rozdzielnie złożone

Składają się z dwóch części. Z przedrostka np. auf, fern, 

los, ein, zurück i czasownika podstawowego np. stehen 

(oglądać), sehen (widzieć), gehen (iść), kaufen 

(kupować), kommen (przychodzić). 

W bezokoliczniku pisane są te czasowniki łącznie, 

natomiast w zdaniu rozdzielnie. Przedrostek znajduje 

się wtedy na końcu zdania a czasownik podstawowy 

odmienia się przez osoby!

Czasowniki nierozdzielnie złożone

Nierozdzielnie złożone są czasowniki z następującymi 

przedrostkami:

be- (bekommen - otrzymać)

ge- (gehören - należeć)

emp- (empfangen - przyjmować)

ent- (entwickeln - rozwijać)

er- (erzählen - opowiadać)

 miss- (misstrauen - nie ufać)

ver- (verstehen - rozumieć)

zer- (zerschneiden - rozciąć)

Czasowniki modalne

W języku niemieckim występuje 6 czasowników 

modalnych. Określają one sposób realizacji wyrażanych 

przez nie czynności. Czasowniki te odmieniają się przez 

osoby i zazwyczaj występują z bezokolicznikiem na 

końcu zdania. 

wollen (chcieć)

können (móc, umieć, potrafić)

müssen (musieć)

dürfen (mieć pozwolenie, uprawnienie)

sollen (mieć powinność, obowiązek)

mögen 

(lubić, najczęściej występuje w Konjunktiv II 

i stosowany jest w formie grzecznościowej)

Odmiana czasowników modalnych.
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osoba dürfen können mögen müssen sollen wollen

ich darf kann mag muss soll will

du darfst kannst magst musst sollst willst

er/sie/es darf kann mag muss soll will

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt

sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

6. LICZEBNIKI GŁÓWNE DO 20.

0- null    

1- eins    

2- zwei   

3- drei    

4- vier    

5- fünf    

6- sechs   

7- sieben   

8- acht    

9- neun   

10- zehn   

11- elf

12- zwölf

13- dreizehn

14- vierzehn

15- fünfzehn

16- sechzehn

17- siebzehn

18- achtzehn

19- neunzehn

20- zwanzig

Liczebniki od 20 do 100.

20- zwanzig      

21- einundzwanzig     

22- zweiundzwanzig     

23- dreiundzwanzig     

24- vierundzwanzig     

25- fünfundzwanzig     

26- sechsundzwanzig     

27- siebenundzwanzig    

28- achtundzwanzig     

29- eunundzwanzig

30- dreißig

40- vierzig

50- fünfzig

60- sechzig

70- siebzig 

80- achtzig 

90- neunzig

100- (ein) hundert

200- zweihundert   

300- dreihundert
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 
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6. ZAIMEK

30- dreißig     

31- einunddreißig    

32- zweiunddreißig    

33- zweiunddreißig    

34- vierunddreißig    

35- fünfunddreißig    

36- sechsunddreißig    

37- siebenunddreißig    

38- achtunddreißig    

39- neununddreißig

40- vierzig 

41- einundvierzig 

42- zweiundvierzig

43- zweiundvierzig

44- vierundvierzig

45- fünfundvierzig

46- sechsundvierzig

47- siebenundvierzig

48- achtundvierzig   

49- neunundvierzig

Zaimek osobowy wskazuje osoby, przedmioty oraz 

sytuacje.

Zaimek osobowy w mianowniku.

l. poj.   l. mn.

1. ich- ja   1. wir- my

2. du- ty   2. ihr- wy

3. er/ sie/ es-   3. sie- oni/ one, 

on/ ona/ ono  Sie- Pan, Pani, Państwo       

                                               (forma grzecznościowa)

Tabelka przedstawia zaimki osobowe przez przypadki

Zaimek nieosobowy ,,es”

- nie oznacza tylko 3 osobę liczy pojedynczej, ale 

również zastepuje rzeczownik rodzaju nijakiego

 Es regnet.  (Pada deszcz.)

Es schneit.  (Pada śnieg.)

du er sie es wir ihr sie Sie
Nominativ
(mianownik)

Genitiv
(dopełniacz)

Dativ
(celownik)

Akkusativ
(biernik)

ich

meiner

mir

mich

deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer

dich ihn sie es uns euch sie Sie

dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

Zaimek dzierżawczy 
spełniają rolę w zdaniu przydawki i informuje do kogo coś należy.

liczba pojedyncza liczba mnoga

Zaimek osobowy Zaimek dzierżawczy Zaimek osobowy Zaimek dzierżawczy

mein mójIch (ja)

Du (ty)

Er (on)

Sie (ona)

Ona (ono)

dein twój

sein jego

ihr jej

sein jego

Wir (my)

Ihr (wy)

Sie (oni/one)

Sie (Pan/ Pani/

Państwo)

unser nasz

euer wasz

ihr ich

Ihr Pana/Pani/

Państwa
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 
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8. PRZYIMKI
Zastosowanie odpowiedniego przypadku podczas 

użycia niewielkiej grupy przyimków uzależnione jest od 

tego, czy czasownik wyraża spoczynek, czy ruch. Służą 

do tego dwa pytania, które należy w takiej sytuacji 

postawić:

   dokąd?wohin?

   gdzie?wo?

Na pytanie wohin (dokąd) odpowiada biernik (der 

Akkusativ) a czasownik wyraża ruch. Często jest to 

czasownik wyrażający kierunek, w jakim coś się 

porusza.

Na pytanie  (gdzie) odpowiada celownik wo (der Dativ) 

a czasownik wyraża spoczynek. Oznacza to, że 

w opisywanej czynności nie ma ruchu.

Przy tym podziale pomocne jest zrozumienie znaczenia 

poniższych czasowników:

Do przyimków mogących łączyć się z biernikiem lub 

celownikiem należą:

 an  na, w, przy

 auf  na

 in  do, za, 

 wüber  nad

 unter  pod

 vor  przed

 hinter  za

 neben  obok

 zwischen między

wohin (dokąd) wo (gdzie)

hängen wieszać

stellen stawiać

legen kłaść

sich setzen siadać

stecken wkładać

hängen wisieć

stehen stać

liegen leżeć

sitzen siedzieć

stecken tkwić

9. CZAS PRZESZŁY PERFEKT
Czas przeszły Perfekt jest jednym z trzech czasów 

przeszłych w języku niemieckim. Opisuje on czynności 

zakończone w przeszłości, które swoje skutki mają 

teraz .  Uży wany  jest  również  w rozmowach 

bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy 

opowiadamy o sobie lub innych osobach, a nawet 

użyjemy go w zdaniach czasowych, w odniesieniu do 

przyszłości, jeśli będziemy chcieli podkreślić, że 

czynność będzie dopiero wykonana. Jest najczęściej 

używanym czasem w języku niemieckim.

Czas Perfekt jest czasem złożonym. Składa się on 

z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz 

imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt).

................ + haben/sein + ................ + Partizip Perfekt

Anne hat heute Einkäufe für das Wochenende 

gemacht. (Anna zrobiła dziś zakupy na weekend.)

Wir sind mit dem Auto gefahren. 

(Przyjechaliśmy/jechaliśmy samochodem.)

 (Ja przeczytałem/łam Ich habe zwei Bücher gelesen.

dwie książki.)

Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”:

czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt 

funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu i 

odmieniają się przez osoby

Kiedy użyć haben a kiedy sein?

Czasownik posi łkowy „haben” tworzy Perfekt 

z czasownikami:
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 

Korespondencja seryjna krok 2 – dokument główny
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 modalnymi

  zwrotnymi (Reflexive Verben) - np. sich waschen 

(myć się), sich erinnern (przypominać sobie), sich 

freuen (cieszyć się)

  łączy się ze zdecydowaną większością czasowników 

słabych (wyjątkami są tu: np. begegnen (natknąć 

się), passieren (zdarzyć się), reisen (podróżować), 

landen(lądować))

 przechodnimi (tranzytywnymi) - czyli takimi, które 

mogą utworzyć stronę bierną i wymagają tez 

dopełnienia w bierniku- np. kaufen (kupować), 

lieben (kochać), verstehen (rozumieć), erklären 

(wyjaśniać)

 nieosobowymi - np. es regnet (pada deszcz), es 

schneit (pada śnieg), es gibt (znajduje się), es gefällt 

(podoba się)

Czasownik posi łkowy „sein” tworzy Perfekt 

z czasownikami:

 wyrażającymi ruch – np.. gehen (iść), fliegen (lecieć), 

kommen (przybywać)

 wyrażającymi zmianę stanu - np. einschlafen 

(zasypiać), aufwachen (budzić się), gebären (rodzić 

się), sterben (umierać)

 sein, werden, bleiben - Ich bin lange zu Hause 

gewesen. (Byłam długo w domu)

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt) - czyli 

trzecia forma podstawowa czasownika

 imiesłów czasu przeszłego jest formą nieodmienną

 występuje w zdaniach oznajmujących i pytających 

na końcu

 formę imiesłowu czasowników regularnych 

tworzymy przez dodanie do tematu czasownika 

przedrostka „ge-” i przyrostka „-t”

10. PYTANIA (FRAGEN)
W języku niemieckim występują trzy rodzaje zdań 

pytających:

JA/NEIN - Frage

Czasownik w formie osobowej stoi na pierwszym 

miejscu w zdaniu tzw. Ja/Nein-Frage.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Spielst du heute Fußball?  (Grasz dzisiaj w piłkę nożną?)

Gehst du jetzt nach Hause?  (Idziesz teraz do domu?)

Bleibt sie bei der Oma? (Zostanie ona u babci?)

Ja, ich spiele heute Fußball.   (Tak, gram dziś w piłkę 

nożną.)

Nein, ich muss ins Geschäft gehen. (Nie, muszę 

jeszcze iść do sklepu.)

Ja, sie bleibt bei der Oma. (Tak, ona zostanie u babci.)

W-Fragen

wer?  kto?

was? co?

wie?  jak?

wo?  gdzie?

wann? kiedy?

warum? dlaczego?

wozu? po co?

woher? skąd?

wohin? dokąd?

womit? czym?

wie lange? jak długo?

wie oft? jak często?

11. SŁOWNICZEK
RODZINA
die Zwillinge - bliźniaki

die Tante - ciocia

die Schwiegereltern  - teściowie

der Cousin - kuzyn

der Opa- dziadek 

die Oma - babcia

die Vorfahren - przodkowie 

das Einzelkind - jedynak, jedynaczka

die Generation  - pokolenie

der Onkel - wuj 

die Enkelin - wnuczkadie 

Eltern - rodzice

der Bruder - brat

der Vater - ojciec

die Mutter - matka

die Schwiegermutter - teściowa

der Enkel - wnuk

der Neffe  - bratanek, siostrzeniec

die Nichte - siostrzenica, bratanica

erziehen - wychowywać

der Verwandte - krewny
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.

4. PRZYMIOTNIK 
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die Stiefschwester -siostra przyrodnia

der Stiefbruder - brat przyrodni

die Geschwister - rodzeństwo

die Großeltern - dziadkowie

die Erblichkeit - dziedziczność

die Stiefsohn - pasierb

die Stieftochter - pasierbica

der Stiefvater - ojczym

die Stiefmutter - macocha

die Nachwelt - potomność

der Sohn - syn

die Tochter - córka

die Schwester - siostra

der Schwiegervater - teść

bestehen aus- składać się z

Zapoznawanie się

Ich heiße Paula. Und wie heißt du?    

Nazywam się Paula. A ty jak się 

nazywasz?

Ich komme aus Polen. Und woher 

kommst du? 

Pochodzę z Polski. A ty skąd 

pochodzisz? 

Ich wohne in Lublin. Und wo wohnst 

du?

Mieszkam w Lublinie. A ty gdzie 

mieszkasz?

Ich bin Heidi.  Jestem Heidi.

Powitania i pożegnania.
Na powitanie:

oficjalne         

Guten Morgen! (Dzień dobry! do 

godz. 12:00)    

Guten Tag! (Dzień dobry! po godz. 

12:00)

Guten Abend! (Dobry wieczór!)

nieoficjalne

Hallo! (Cześć!)

Na pożegnanie:

oficjalne         

Auf Wiedersehen! (Do widzenia!) 

Gute Nacht! (Dobranoc!)       

nieoficjalne

Tschüss! (Cześć!)

Bis bald! (Na razie!)

          

W RESTAURACJI
Ich möchte bitte bestellen.

Chciałbym złożyć zamówienie.

Eine Cola und ein Bier bitte.

Poproszę Cole i piwo.

Ich möchte/nehme/ Pommes mit 

Ketchup.

Chciałbym/wezmę/ frytki 

z ketchupem.

Ich möchte zahlen, bitte.

Chciałbym zapłacić.

Was macht das zusammen?

Ile to będzie razem kosztowało?

Danke / Bitte Dziękuję / Proszę

Kwestie kelnera:

Sie wünschen? / Haben Sie schon 

gewählt?

Pan/Pani sobie życzy? / Czy wybrał 

Pan/Pani już coś wybrał?

Ja, bitte.

Tak, proszę. (pytając o zamówienie)

Zahlen Sie zusammen oder 

getrennt?

Płaci Pan/Pani razem czy osobno?

Das macht … Euro.

To będzie …. Euro.

Auf Wiedersehen. 

Do widzenia.

Hat es Ihnen geschmeckt?

Czy Pani/Panu Państwu smakowało?

Czas zegarowy. Pytanie 
o godzinę i odpowiadanie która 
jest godzina.

um- o; 

von...bis...- od...do...;

vor- przed; 

nach- po; 

halb- wpół do

1. Es ist drei (3) vor zehn (10).     

Jest trzy przed dziesiątą.

2. Es ist fünf (5) nach neun (9).     

Jest pięć po dziewiątej.

3. Es ist acht (8) Uhr.       

Jest godzina ósma.

4. Es ist halb sechs (6).      

Jest wpół do szóstej.

5. Es ist viertel vor sieben (7).     

Jest kwadrans przed siódmą.

6. Es ist viertel nach zwei (2).     

Jest kwadrans po drugiej.

7. Es ist 5:30 Uhr( fünf Uhr dreißig).    

Jest piąta trzydzieści.

8. Es ist drei (3) Minuten vor elf (11).         

Jest 3 minuty przed jedenastą.

9. Es ist zwei (2) Minuten nach zwölf 

(12).    

Jest 2 minuty po dwunastej.

10. Wie viel Uhr ist es?      

Która jest godzina?

11. Wie spät ist es?       

Ktróra jest godzina?

12. Es ist ein (1) Uhr.      

Jest godzina pierwsza.

13. Entschuldigung, wie viel Uhr ist 

es?    

Przepraszam, która jest godzina?

14.  Entschuldigung, wie spät ist es?     

Przepraszam, która jest godzina?

15. Es ist zwei (2) Uhr fünfundfünfzig 

(55).   

Jest druga 55.

16. Es ist sieben (7) Uhr 

fünfundzwanzig (25).   

Jest siódma 25.

17. Es ist viertel nach drei (3).     

Jest kwadrans po trzeciej.

18. Es ist viertel vor fünf (5).     

Jest kwadrans przed piątą.

Opowiadanie o swoich 
zainteresowaniach i o swoim 
hobby.

Mein Hobby ist Musik hören/ ist 

Sport/ ist Tennis spielen/ ist Pop/ ist 

Rock. 

 Moim hobby jest... sluchać muzyki/ 

sport/ grać w tenisa/ pop/ rock.

Ihr (sie) Hobby ist Schwimmen/ ist 

Surfen/ ist Snoboard/ ist Computer. 

 Jej hobby jest... pływanie/ 

surfowanie/ snowboard/ komputer.

Sein (er) Hobby ist Kino/ ist 

Discomusik/ sind Filme. 

 Jego hobby jest... kino/ muzyka 

disko/ filmy.
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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Ich mag Schach spielen/ 

schwimmen/ Gitarre spielen/ 

Spaghetii und Pizza/ tanzen/ 

malen/ Krimis.

 Lubię grać w szachy/ pływać/ 

grać na gitarze/ spaghetii und 

pizzę/ tańczyć/ malować/ 

kryminały.

Er/sie mag Deutsch lernen/ 

Fahrrad, Skateboard fahren/ 

fotografieren.

 On/ona lubi uczyć się 

niemieckiego/ jeździć na 

rowerze, na deskorolce/ 

fotografować.

*Przydatne zwroty i słówka do 

opisu hobby:

Computer spielen-grać na 

komputerze

fernsehen-oglądać TV

schwimmen-pływać

Inliner fahren-jeździć na rolkach

Schach spielen-grać w szachy 

klettern-wspinać się

laufen-biegać

reiten- jeździć konno

spazieren gehen-spacerować

Musik hören-słuchać muzyki

fotografieren-fotografować

malen-malować

Bücher lesen-czytać książki

tanzen-tańczyć

Briefmarken sammeln-zbierać 

znaczki pocztowe

Rad fahren-jeździć na rowerze

singen-śpiewać

Tennis spielen-grać w tenisa

Basketball spielen-grać w 

koszykówkę

Fußball spielen-grać w piłkę 

nożną

Volleyball spielen-grać w 

siatkówkę

ein Instrument spielen-grać na 

instrumencie

Gitarre spielen-grać na gitarze

Klavier spielen-grać na pianinie

Erzählungen schreiben-pisać 

opowiadania

basteln-majsterkować 

Computer spielen-grać na 

komputerze

fernsehen-oglądać TV

schwimmen-pływać

Inliner fahren-jeździć na rolkach

Schach spielen-grać w szachy 

klettern-wspinać się

laufen-biegać

reiten- jeździć konno

spazieren gehen-spacerować

Opisywanie charakteru 
i wyglądu osób
Sie ist energisch/ sympatisch/ 

aktiv/ optimistisch und studiert 

Mathematik.

Ona jest energiczna/ 

sympatyczna/ aktywna/ 

optymistyczna i studiuje 

matematykę.

Er ist intelligent, sportlich und 

lustig. On jest inteligentny, 

wysportowany i śmieszny.

Sie ist schön und schlank. Ona 

jest ładna i szczupła.

Das Kind ist klein, ruhig und 

mag Schokolade. Dziecko jest 

małe, spokojne i lubi czekoladę.

symphatisch sympatyczny

ausgeglichen zrównoważony

ordentlich     schludny/ porządny

ehrgeizig ambitny

freundlich przyjacielski

erhlich  szczery

aktiv  aktywny

eitel  zarozumiały

geduldig  cierpliwy

tolerant  tolerancyjny

dynamisch dynamiczny

intelligent inteligentny

faszinierend fascynujący

launisch  kapryśny

pessimistisch pesymistyczny

unabhängig niezależny

leidenschaftlich namiętny

großherzig        wspaniałomyślny

offenherzig         otwarty/szczery

fröhlich  radosny

großzügig hojny

nett  miły

höflich  uprzejmy

hilfsbereit pomocny

treu  wierny

arbeitsam pracowity

eifersuchtig zazdrosny

geheimnisvoll pełen 

tajemnicy 

phantasievoll pełen fantazji

präzise  precyzyjny

kleinlich  skąpy

ernst  poważny

ruhig  cichy

vernunftig rozsądny

entschlossen stanowczy

melancholisch melancholijny
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Izabela
Sawicka

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie na kierunku filologia germańska, oraz 
Podyplomowych Studiów Translatorskichna     
U n i w e r sy t e c i e  R ze s zo w s k i m .  M a  z a  s o b ą 
doświadczenie jako tłumacz języka  n i e m i e c k i e g o , 
oraz jako nauczycielka w szkole podstawowej. 
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  

2.  ROZDZIAŁ GŁÓWNY

2.  PODROZDZIAŁ

2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE2.  MATERIAŁY I TECHNOLOWIE WYKORZSTYWANE W FOTOWOLTAICE

Najczęściej podczas szeroko zakrojonych badań etnograficznych korzystał z gościnności dworów szlacheckich. Często w podziękowaniu za 

gościnność dedykował paniom domu swoje drobne utwory muzyczne. Kolberg obdarzony talentem muzycznym, osobistym urokiem, z atencją do 

kobiet był niewątpliwie postacią bardzo atrakcyjną towarzysko. Z Kołomyi pisała do Kolberga Amelia Okólska, nauczycielka „[…] Kwiatki choć mamy i 

kamelie, i hiacynty, kwitną i usychają na pniu, bo choćby się nawet znalazł amator na nie, nie zrozumiałby ich mowy  nie wytłumaczyłby jej tak 

wdzięcznie, jak Drogi Pan Dobrodziej uczyniłeś.”(A. Okólska do Kolberga, 23 XII 1880).

Stopniowo Kolberg stawał się cenionym wydawcą pieśni i autorytetem w zakresie muzyki ludowej. Do spisywania pieśni namówił Oskara jego 

nauczyciel Ignacy Feliks Dobrzyński. Kolberg zgromadził dużą ilość zapisów terenowych, wydał drukiem ponad pięćset pieśni polskich, a także po 

kilkanaście litewskich, czeskich i słowackich. Wszystkie melodie w publikacjach Kolberga z owego okresu, zarówno wydane osobno, jak Pieśni ludu 

polskiego drukowane w Poznaniu w latach 1842–1845, jak i publikowane w „Bibliotece Warszawskiej”, „Przyjacielu Ludu” i innych czasopismach, 

opracowane były na głos z fortepianem. W roku 1857 ukazał się pierwszy z zaplanowanych monograficznych zbiorów pieśni pod 

charakterystycznym dla epoki tytułem Pieśni ludu polskiego. Zawierał on w części pierwszej 41 ballad przedstawionych w 444 wariantach z różnych 

regionów Polski oraz w części drugiej 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. W tym zbiorze po raz pierwszy Kolberg zrezygnował z opracowania 

akompaniamentu: „Oddaję nutę w nieskażonej prostocie […], tak jak wybiega z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam 

przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ja natura natchnęła” (O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, 

DWOK T. 1, s. V–VI). Tom pierwszy wydał własnym nakładem, ale sprzedaż książki, mimo pochlebnych recenzji, postępowała wolno i praktycznie 

nigdy poniesione koszty nie zwróciły mu się całkowicie. Miał przygotowane tomy następne z pieśniami weselnymi, miłosnymi i żniwiarskimi, jednak 

do druku ich nie doszło. Na druk tomów następnych nie miał pieniędzy, zdołał zebrać tylko około dwudziestu osób, które chciały nabyć 

wydawnictwo. Odtąd do końca życia towarzyszyła już zawsze Kolbergowi troska o środki finansowe na badania terenowe i na druk zebranych 

materiałów. Oskar próbował sprzedawać swoje pieśni poza granicami kraju, pośród licznych kół emigracji polskiej. Dowiadujemy się tego z listu 

jednego z towarzyszy Oskara w jego wędrówkach po Polsce, znanego malarza Wojciecha Gersona, który ilustrował pierwsze wydania Pieśni Ludu 

Polskiego. Wojciech Gerson sprzedał w Paryżu sześć egzemplarzy tego dzieła i przysłał Kolbergowi należność przez Wojciecha Kossaka, który wracał 

z Paryża do kraju. Zainteresowaniu prasy publikacją Kolberga nie towarzyszyło zainteresowanie czytelników. Brakiem zainteresowania niepokoiła 

się życzliwa Kolbergowi „Biblioteka Warszawska”: „Gdyby we Francji, Anglii lub Niemczech znalazł się drugi Kolberg, już by świat cały wiedział o jego 

pracy; u nas najszlachetniejsze usiłowania, najpiękniejsze poświęcenia nie mają uznania zasługi dla własnych 

2. RODZAJNIK
Większość rzeczowników w języku niemieckim 

poprzedzona jest rodzajnikiem. Rodzajnik określa 

rodzaj rzeczownika, jego l iczbę i  przypadek. 

Rozróżniamy dwa typy rodzajników:

· określone

· nieokreślone

W języku polskim rodzajniki nie występują. Mówimy 

np.: stół, lampa, dziecko i wiemy, że chodzi o (ten) stół 

(rodzaj męski), (tę) lampę (rodzaj żeński) i (to) dziecko 

(rodzaj nijaki). Skąd to wiemy? Zdolność rozpoznawania 

rodzajów jest dla nas czymś naturalnym.

W języku niemieckim rodzajnik przekaże nam 

informację o rodzaju rzeczownika. Powiemy.:

der Tisch (stół) 

die Lampe (lampa) 

das Kind (dziecko)

Rodzajnik Określony 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Określony 
- Liczba mnoga

der

die 

das  

dla rodzaju męskiego

rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

die
dla wszystkich 
rodzajów liczby 
mnogiej

Rodzajnik Nieokreślone 
- Liczba pojedyncza

Rodzajnik Nieokreślony 
- Liczba mnoga

ein

eine

ein 

dla rodzaju męskiego

dla rodzaju żeńskiego

dla rodzaju nijakiego

w liczbie mnogiej 
rodzajnik nieokreślony nie 
występuje!

Odmiana przymiotnika przez przypadki po rodzajniku nieokreślonym ein, eine, ein.
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Paliwa organiczne do których zalicza się ropę naftową, 

gaz ziemny czy węgiel są źródłem spekulacji 

finansowych i ich zasoby są ograniczone. Źródła nie 

podają jednoznacznie na ile wystarczy wyżej 

wymienionych paliw i często mijają się we 

wskazaniach, zakładając różne warunki zużycia tychże 

surowców. Polska energetyka opiera się głównie na 

węglu kamiennym i brunatnym którego pokłady są 

ograniczone i który można wykorzystać w chemii 

organicznej z większym pożytkiem niż ma to miejsce w 

przypadku spalania go w elektrociepłowniach lub 

ciepłowniach. Niewątpliwą alternatywą jest forma 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego. Dziedzina zajmująca się tymi 

zagadnieniami nazywana jest fotowoltaiką. Paliwem 

jest tutaj promieniowanie słoneczne, które według 

najbardziej pesymistycznych prognoz skończy się za 

kilka miliardów lat. 

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie czytelnikowi 

zagadnień związanych z fotowoltaiką. Zapoznanie 

z technologiami obecnie stosowanymi w tej dziedzinie, 

rodzajami systemów fotowoltaicznych oraz sposobu ich 

działania. Przybliżenie metod doboru komponentów 

składowych i wiedzy praktycznej z zakresu procesu 

inwestycyjnego w oparciu o aktualne prawo 

energetyczne. Wstępnie przedstawione zostaną, także 

inne źródła energii elektrycznej do rodziny których 

zaliczamy bez wątpienia fotowoltaikę.  
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