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Podstawowe zagadnienia
gramatyki angielskiej
-------------------------------------

Zaimki
Upraszczając, w języku angielskim możemy wyróżnić trzy grupy zaimków: zaimki
osobowe, zaimki dzierżawcze oraz zaimki wskazujące.
Zaimki osobowe są wykorzystywane jako podmiot zdania. Należą do nich: I – ja,
You – ty, He – On, She – ona, It – ono/to, We – my, You – wy, They – oni.
Zaimki dzierżawcze oznaczają przynależność. W angielskim istnieje tylko jeden rodzaj
takich zaimków, więc odpowiadają one zaimkom języka polskiego w praktycznie
wszystkich przypadkach:
My – mój, moja, moje, moimi, moich, moją, mojemu, moim
Your – twój, twoja, twoje, twoimi, twoich, twoją, twojemu, twoim
His – jego
Her – jej
Its – tego
Our – nasz, nasza, nasze, naszych, naszej, naszemu, naszym
Your – wasz, wasza, wasze, waszych, waszej, waszemu, waszym
Their – ich
Zaimki wskazujące używane są wszędzie, gdzie wskazujemy docelowo kogo dotyczy
dana akcja. Należą do nich:
Me – ja, mnie, mi, mną
You – ty, cię, ciebie, tobie, ci, tobą
Him – on, jemu, mu, nim
Her – ona, ją, nią, niej
Us – my, nas, nami, nam
You – wy, was, wami, wam
Them – oni, ich, nich, nimi, im
Zaimki wskazujące są zwłaszcza popularne z przyimkami:
about you – o tobie, o was
to me – do mnie
5

for them – dla nich
with him – z nim
on it – na to, na tym
from us – od nas
-------------------------------------

„To”
Jeżeli mamy do czynienia z obiektem akcji, którym jest jakiś niesprecyzowany
przedmiot, możemy użyć zaimka głównego it lub wyrazu wskazującego this:
I want this. = I want it. – Ja chcę to/tego.
W zasadzie nie ma różnicy między tymi zdaniami, ale określenie this niesie za sobą
odrobinę więcej informacji niż zaimek it. Określenie this mówi, że mamy na myśli
przedmiot znajdujący się niedaleko nas, obok nas. Gdyby przedmiot, o którym mówimy,
znajdował się w jakiejś większej odległości, należy użyć wyrazu wskazującego that.
Gdyby przedmiotów tych było więcej i byłyby blisko, użyjemy wyrazu these. Gdyby
znajdowały się dalej, należy użyć słowa those. W skrócie:
This – ten (przedmiot), ten tutaj (przedmiot), to (coś) tutaj
That – tamten (przedmiot)
These – te (rzeczy), te (przedmioty) tutaj
Those – tamte (przedmioty)
I want that orange juice. – Chcę tamten sok pomarańczowy.
I don’t want this pen. – Nie chcę tego długopisu.
Let’s talk to those people. – Porozmawiajmy z tamtymi ludźmi.
-------------------------------------

Some i Any
Wyrazy some oraz any służą do mówienia o bliżej niesprecyzowanych ilościach
elementów. Można je spotkać w angielskich kontekstach odpowiadających polskim:
trochę, kilka, jakiś, jakieś, jakiekolwiek, parę, wcale, w ogóle, żadne. W uproszeniu,
można przyjąć, że wyraz some stosowany jest w twierdzeniach, a wyraz any stosuje się
w pytaniach i przeczeniach:
I need some money. – Potrzebuję trochę pieniędzy.
Do you have any questions? – Czy macie jakieś pytania?
We don’t need any problems. – Nie potrzebujemy żadnych problemów.
Some people from my village moved to England. – Niektórzy ludzie z mojej wioski
6

przeprowadzili się do Anglii.
Some students need more time. – Niektórzy uczniowie potrzebują więcej czasu.
-------------------------------------

Przedimki / rodzajniki a / an / the
Przed rzeczownikami w języku angielskim występują przedimki. Mogą to być
przedimki nieokreślone a lub an albo przedimek określony the. Przedimki nieokreślone
występują przed rzeczownikiem wtedy, gdy pojawia się on w kontekście po raz
pierwszy lub wtedy, gdy mówimy o jakimś mało konkretnym obiekcie. Są one w tym
kontekście równoważne słowom some oraz any. Technicznie przedimek a pojawia
się przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłosek, a an przed rzeczownikami
zaczynającymi się (fonetycznie) od samogłosek. Przedimek określony the stosowany
jest wtedy, gdy dany obiekt wspominany jest w tym samym kontekście po raz kolejny
oraz wtedy, gdy mamy na myśli konkretny element.
a house – dom
zastosowanie takiego przedimka wskazuje, że mamy do czynienia z domem. Jakimś
tam sobie domem. Jednym z wielu domów istniejących na świecie. Równie dobrze,
moglibyśmy powiedzieć some house, to też oznacza jakiś dom.
the house – dom

the, czyli konkretny dom. Ten dom, o którym pewnie w tym teoretycznym kontekście
była już mowa. Ten dom, który na pewno kojarzy nasz rozmówca.
I need a hammer. – Potrzebuję młotek. (jakikolwiek)
Rzygam rybą. It’s the fish! – To ryba! (ta konkretna. Ta, którą jadłem w restauracji
godzinę temu.)

It is a big dog. – To jest duży pies. (dużych psów jest wiele, a to jest jeden z nich.)
The dog is dead. – Pies nie żyje. (konkretny pies. Wszyscy wiedzą który. Ten
konkretny.)

-------------------------------------

So i Such
So i Such są odpowiednikami polskiego tak w zwrotach wykrzyknieniowych,

w zwrotach z ładunkiem emocjonalnym i w emfazie. Różnica między nimi polega
na tym, że so stosuje się przed przymiotnikami i przysłówkami, a such przed
rzeczownikami lub frazami rzeczownikowymi.
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Przed przymiotnikami:
so beautiful – tak piękny
so nice – tak miły
so small – tak mały
so intelligent – tak inteligentny
Przed przyimkami:
so much – tak dużo
so nice – tak miło
so fast – tak szybko
so dark – tak ciemno
so late – tak późno
Przed rzeczownikami:
such a dress – taka suknia
such a driver – taki kierowca
such a house – taki dom
such a problem – taki problem
such a drink – taki napój
Przed frazami rzeczownikowymi:
such a big boy – taki duży chłopiec
such a nice person – taka miła osoba
such an ugly woman – taka brzydka baba
such a small room – taki mały pokoik
-------------------------------------

Somebody/anybody/nobody
Wyrazy some, any, every oraz no łączą się strategicznie z kilkoma innymi słowami
i tworzą w ten sposób bardzo ważne i popularne grupy słów. Ponieważ te dwa słowa
stanowią ich podstawę, utworzone grupy wyrazów zachowują się identycznie jak ich
podstawy, czyli te oparte na wyrazie some mogą występować w zdaniach twierdzących,
a te oparte na wyrazie any używane są w przeczeniach i pytaniach.
somebody = someone – ktoś
anybody = anyone – ktoś, ktokolwiek, nikt
everybody = everyone – każdy, wszyscy
nobody – nikt
something – coś
anything – cokolwiek, nic
everything – wszystko
nothing – nic
8

somewhere – gdzieś
anywhere – gdziekolwiek, nigdzie
everywhere – wszędzie
nowhere - nigdzie
Somebody said something and you believed it. – Ktoś coś powiedział,
a ty w to uwierzyłeś.
I can’t find it anywhere. – Nie mogę tego nigdzie znaleźć.
Nobody likes him. – Nikt go nie lubi.
Everything is fine. – Wszystko jest w porządku.
I met someone. – Poznałam kogoś.
You are a nobody, Mr.Żebro. – Jest Pan nikim, Panie Żebro.
I have to tell you something. – Muszę ci coś powiedzieć.
--------------------------------------

Końcówka –ing
Końcówka –ing występuje w czasie teraźniejszym Present Continuous jako część
czasownika. Ten fakt kojarzy każdy, kto zetknął się z językiem angielskim choćby
w niewielkim stopniu. Należy jednak także zauważyć, że poprzez dodanie do zwykłego
czasownika samej końcówki –ing, możemy utworzyć rzeczownik odczasownikowy oraz
przymiotnik.
jump – skakać			
fly – latać				
count – liczyć			
smile – uśmiechać się		
run – biegać			

jumping – skakanie			
flying – latanie				
counting – liczenie			
smiling – uśmiechanie się		
running – bieganie			

jumping – skaczący
flying – latający
counting – liczący
smiling – uśmiechający się
running – biegający, biegnący

-------------------------------------

Stopniowanie przymiotników
Krótkie przymiotniki stopniuje się poprzez dodawanie końcówek –er (w stopniu
wyższym) oraz –est (w stopniu najwyższym).
Długie przymiotniki potrzebują dodatkowych słówek, bo nie ma sensu dodawać do nich
kolejnych końcówek (sylab). Słowami, które pomagają budować stopień wyższy
i najwyższy są odpowiednio: more i the most.
Należy pamiętać, że stopień wyższy to stopień używany w porównaniach, więc
przydatne jest tu także słówko than (niż). W stopniu najwyższym przed przymiotnikiem
stosuje się przedimek the.
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Przymiotniki krótkie
big – bigger (than) – the biggest		
fast – faster (than) – the fastest		

duży – większy (niż) – największy
szybki – szybszy (niż) - najszybszy

Przymiotniki długie
beautiful – more beautiful (than) – the most beautiful piękny – piękniejszy (niż) –
najpiękniejszy
popular – more popular (than) – the most popular popularny – bardziej popularny
(niż) – najbardziej popularny
Ważne wyjątki
good – better (than) – the best		
bad – worse (than) – the worst		

dobry – lepszy (niż) – najlepszy
zły – gorszy (niż) – najgorszy

-------------------------------------

Rozkazy i zakazy
Rozkazy i zakazy buduje się bardzo łatwo. Czasownik podstawowy użyty bezpośrednio
(bez żadnego podmiotu) wyraża rozkaz. Zastosowanie wyrazu Don’t z czasownikiem
tworzy zakaz. Przy wydawaniu rozkazów należy stosować słowo please na ich końcu,
żeby nie brzmieć grubiańsko.
Stay with me. – Zostań ze mną.
Be nice. – Bądź grzeczny.
Come here. – Chodź tutaj.
Go away! – Idź sobie!
Don’t wait for me. – Nie czekajcie na mnie.
Don’t drive so fast. – Nie jedź tak szybko.
Don’t ask. – Nie pytaj.
Don’t listen to him. – Nie słuchaj go.
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Czasownik być
- to be
We wszystkich zdaniach języka angielskiego musi występować podmiot i orzeczenie.
Nie można opuścić (w piśmie i w mowie) żadnego z tych elementów. Zdania bez
wyraźnego podmiotu wyrażają rozkazy, a nie zdania oznajmujące/przeczące, dlatego
w normalnej mowie trzeba pamiętać o podawaniu wyraźnego podmiotu każdego zdania.
I am – Ja jestem (czyli polskie uproszczone „Jestem…”)
You are – Ty jesteś, Wy jesteście
He is – On jest
She is – Ona jest
It is – To jest
We are – My jesteśmy
They are – Oni są, One są
Przeczenia buduje się poprzez dodanie do form twierdzących słówka NOT. Można w ten
sposób uzyskać formy nieskrócone lub skrócone:
I am not – Ja nie jestem				
You are not – Ty nie jesteś				
He is not – On nie jest				
She is not – Ona nie jest				
It is not – To nie jest					
We are not – My nie jesteśmy			
You are not – Wy nie jesteście			
They are not – Oni nie są, One nie są

I’m not…
You’re not… / You aren’t…
He’s not… / He isn’t…
She’s not… / She isn’t…
It’s not… / It isn’t…
We’re not… / We aren’t…
You’re not… / You aren’t…
They’re not… / They aren’t…

Pytania typu TAK/NIE konstruowane są przez inwersję podmiotu i orzeczenia:
Am I…? – Czy ja jestem…?
Are you…? – Czy ty jesteś…? / Czy wy jesteście…?
Is he…? – Czy on jest…?
Is she…? – Czy ona jest…?
Is it…? – Czy to jest…?
Are we…? – Czy my jesteśmy…?
Are you…? – Czy wy jesteście…?
Are they…? – Czy oni są…? / Czy one są…?
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Odpowiedzi krótkie (TAK lub NIE) buduje się z wykorzystaniem pełnych form
twierdzących i przeczących:
Yes, I am. – Tak, jestem.
No, I am not. – Nie, nie jestem.
Yes, he is. – Tak, on jest.
No he is not. – Nie, on nie jest.
Alternatywnie, w odpowiedzi można użyć pełnego zdania.
Pytania szczegółowe tworzymy poprzez dodanie do pytań typu TAK/NIE
odpowiedniego wyrazu pytającego:
Where – gdzie, Who – kto, Which – który, Why – dlaczego, When – kiedy, Whose –
Czyj, What – co/jaki, How – jak
Where are you? – Gdzie jesteś? / Gdzie jesteście?
Which is it? – Który to jest?
Pytania o podmiot zachowują się nieco inaczej, ponieważ bazują one bezpośrednio
na formach twierdzących:
Who is with you? – Kto jest z tobą?
What is wrong? – Co jest nie tak? / Co jest błędne?
I am a doctor. – Ja jestem lekarzem.
You are not a police officer. – Ty nie jesteś policjantem.
He is at school. – On jest w szkole.
She is my sister. – Ona jest moją siostrą.
It is a big problem. – To jest duży problem.
This is my new car. – To jest mój nowy samochód.
We are students from Poland. – Jesteśmy uczniami/studentami z Polski.
You are very clever. – Jesteście bardzo sprytni/inteligentni.
They are in my room. – Oni/One są w moim pokoju.
I am not your father. – Nie jestem twoim ojcem.
You are not a real man. – Nie jesteś prawdziwym facetem.
He is not the owner of this shop. – On nie jest właścicielem tego sklepu.
She is not his wife. – Ona nie jest jego żoną.
It is not my bag. – To nie jest moja torba.
We are not happy. – My nie jesteśmy szczęśliwi.
You are not in my class. – Wy nie jesteście w mojej klasie.
They’re not honest. – Oni nie są szczerzy.
Am I sick? – Czy ja jestem chory? - Yes, I am. / No, I’m not. /// Yes, you are. / No,
you’re not.
Are you OK? – Czy wszystko u ciebie w porządku? (dosł. Czy ty jesteś
w porządku?) - Yes, I am. / No, I’m not. /// Yes, you are. / No, you’re not.
Is he worried? – Czy on jest zaniepokojony? - Yes, he is. / No, he isn’t.
Is she happy? – Czy ona jest szczęśliwa? - Yes, she is. / No, she isn’t.
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Are we there yet? – Czy my już jesteśmy na miejscu? (dosł. Czy my już jesteśmy
tam?) - Yes, we are. / No, we’re not. /// Yes, you are. / No, you aren’t.
Are you home? – Czy wy jesteście w domu? - Yes, we are. / No, we’re not. /// Yes,
you are. / No, you aren’t.
Are they here? – Czy oni są tutaj? - Yes, they are. / No, they aren’t.
Where am I? – Gdzie ja jestem?
How are you? – Jak się masz? (dosł. Jak jesteś?) – zwrot odpowiadający polskiemu
„Cześć?”
How is your mother? – Jak się miewa twoja mama? (dosł. Jak jest twoja mama?)
Why is he here? – Dlaczego on tutaj jest?
Where is your sister? – Gdzie jest twoja siostra?
Why are we still outside? – Dlaczego my wciąż jesteśmy na zewnątrz?
Where are they? – Gdzie oni są?
Whose are these cars? – Czyje są te samochody?
------------------------------------What is this? – Co to jest?
I am your new neighbor. – Jestem twoim nowym sąsiadem.
Mary is in the next room. – Mary jest w pokoju obok (dosł. w następnym pokoju)
My bag is in the kitchen. – Moja torebka jest w kuchni.
Is your sister in? – Czy twoja siostra jest w domu? (dosł. Czy twoja siostra jest w?)
This is not my brother. – To nie jest mój brat.
Are you crazy? – Czyś ty zbaraniał? (dosł. Czy ty jesteś szalony?)
Are they ready to leave? – Czy oni są gotowi żeby wyjechać?
The girls are not ready yet. – Dziewczyny nie są jeszcze gotowe.
Who is his father? – Kto jest jego ojcem?
Who is your daddy? – Kto jest twoim tatuśkiem?
She is 27 years old. – Ona ma 27 lat. (dosł. Ona jest 27 lat stara).
How old is she? – Ile ona ma lat? (dosł. Jak stara ona jest?)
How much is it? – Ile to kosztuje? (dosł. Jak dużo to jest?)
I’m fine, thank you. – Nic nie potrzebuję, dziękuję. (w odpowiedzi na pyt. Can
I help you? – Czy mogę Ci pomóc?)
I’m cool with this idea. – Spoko. Zgadzam się z tym pomysłem.
That’s it. – To wszystko. / To tyle.
Is that all? – Czy to wszystko?
Are you married? – Czy jesteś żonaty? / Czy jesteś mężatką?
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Czasownik być
w czasie przeszłym
W czasie przeszłym, czasownik być posiada tylko dwie formy: was oraz were. Zasady
budowania zdań przeczących oraz pytań są identyczne, jak w przypadku budowy tego
czasownika w czasie teraźniejszym.
I was – Ja byłem
You were – Ty byłeś
He was – On był
She was – Ona była
It was – To było, Ono było
We were – My byliśmy
You were – Wy byliście
They were – Oni byli, One były
Zdania przeczące wraz z formami skróconymi:
I was not / I wasn’t – Ja nie byłem
You were not / You weren’t – Ty nie byłeś
He was not / He wasn’t – On nie był
She was not / She wasn’t – Ona nie była
It was not / It wasn’t – To nie było, Ono nie było
We were not / We weren’t – My nie byliśmy
You were not / You weren’t – Wy nie byliście
They were not / They weren’t – Oni nie byli, One nie były
Formy pytań typu TAK/NIE opierają się na inwersji. W odpowiedzi na nie możemy używać
form krótkich lub pełnych zdań. Pytania i formy krótkie czasownika być w czasie przeszłym:
Was I…? – Czy ja byłem…?		
- Yes, I was. / No, I wasn’t. /// Yes, you were. / No,
you weren’t.
Were you…? – Czy ty byłeś…?
- Yes, I was. / No, I wasn’t. /// Yes, you were. / No,
you weren’t.	
Was he…? – Czy on był…?		
- Yes, he was. / No, he wasn’t.
Was she…? – Czy ona była…?
- Yes, she was. / No, she wasn’t.
Were we…? – Czy my byliśmy…? - Yes, we were. / No, we weren’t. /// Yes, you were. /
No, you weren’t.	
Were you…? – Czy wy byliście…? - Yes, you were. / No, you weren’t.
Were they …? – Czy oni byli…? / Czy one były…? - Yes, they were. / No, they weren’t.
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Pytania szczegółowe:
Where was I? – Gdzie ja byłem?
Why were you…? – Dlaczego byłeś…?
I was a pilot when I was young. – Byłem pilotem, gdy byłem młody.
You were very active yesterday. – Byłeś wczoraj bardzo aktywny.
He was here a second ago. – On był tutaj przed sekundą. (dosł. On był tutaj
sekundę temu)
She was ill last month. – W zeszłym miesiącu ona była chora.
It was here yesterday. – To było tutaj wczoraj.
We were together last night. – Zeszłej nocy byliśmy razem.
You were completely drunk on Saturday. – Byliście kompletnie pijani w sobotę.
They were very disappointed. – Oni byli bardzo rozczarowani.
I wasn’t here last Sunday. – Nie było mnie tu w zeszłą niedzielę.
You were not with John yesterday. – Nie byłeś z Johnem wczoraj.
He wasn’t happy last week. – On nie był zadowolony w zeszłym tygodniu.
She wasn’t my first girlfriend. – Ona nie była moją pierwszą dziewczyną.
It wasn’t my fault. – To nie była moja wina.
We were not in the classroom at 8:15. – Nie byliśmy w klasie o 8:15.
You were not at the hospital last night. – Nie byliście zeszłej nocy w szpitalu.
They were not interested in buying our car. – Oni nie byli zainteresowani kupnem
naszego auta.
Was I asleep? – Czy spałem? (dosł. Czy byłem w stanie snu?)
Were you here all that time? – Czy byłeś tu (przez) cały ten czas?
Was he at work yesterday? – Czy on był wczoraj w pracy?
Was she with you at the concert? – Czy ona była z tobą na koncercie?
Was it your baby? – Czy to było twoje dziecko?
Were we at Janet’s house last year? – Czy my byliśmy w domu Janet w zeszłym roku?
Were you happy with your first husband? – Czy byłaś szczęśliwa ze swoim
pierwszym mężem?
Were they at school last Tuesday? – Czy oni byli w szkole w zeszły wtorek?
Where was I? – Gdzie ja byłem?
Why were you there last night? – Dlaczego tam byłeś zeszłej nocy?
Where was he on Monday? – Gdzie on był w poniedziałek?
How old was she in 2005? – Ile ona miała lat w 2005 roku? (dosł. Jak stara ona była
w 2005 roku?)
What was it? – Co to było?
What time were we at work yesterday? – O której byliśmy w pracy wczoraj?
Why were you in my room? – Dlaczego byłeś w moim pokoju?
How were your parents? – Jak się czuli twoi rodzice? (dosł. Jak byli twoi rodzicie?)
-------------------------------------
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How was it? – Jak było? (dosł. Jak to było?)
Where were you at 11 o’clock last night? – Gdzie byliście o 11 zeszłej nocy?
Were those your friends? – Czy to byli twoi przyjaciele?
My mother was a beautiful woman. – Moja mama była piękną kobietą.
His car was very fast. – Jego samochód był bardzo szybki.
He wasn’t at school yesterday. – On nie był wczoraj w szkole.
When were you in Paris? – Kiedy byłeś w Paryżu?
She was my girlfriend when we were 17. – Ona była moją dziewczyną, gdy
mieliśmy 17 lat.
Was he home last night? – Czy on był w domu zeszłej nocy?
How was your class? – Jak ci poszło na lekcji? (dosł. Jaka była twoja lekcja?)
Was it interesting? – Czy to było interesujące?
Who was that? – Kto to był? (dosł. Kim była tamta (osoba)?)
What was her phone number? – Jaki był jej numer telefonu?
It wasn’t me. – To nie ja. (dosł. To nie byłem ja.)

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Important – ważny					
Trip – wycieczka
Sister – siostra						For me – dla mnie
What – co							Genius – geniusz
To me – do mnie, dla mnie			
Who – kto
Dog – pies							Person – osoba
Cheap – tani						From – z (jakiegoś miejsca), od (kogoś)
Ceremony – ceremonia,				
Brother – brat
impreza, uroczystość, przyjęcie		
ID – dowód osobisty
Kind – rodzaj, miły, uprzejmy		
Where – gdzie
Happy – szczęśliwy					
In – w
Film, movie – film					
Box – pudełko, skrzynia, karton
Boring – nudny						
Only – tylko, jedyny
How – jak, jaki, jaka					
Money – kasa (forsa, pieniądze)
Right – prawo, właściwy, poprawny Bus – autobus
Daughter – córka					Friend – przyjaciel
Room – pokój

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

On jest ważną osobą.
To nie jest ważne.
Czy to jest ważne dla ciebie?
Ta książka jest dla mnie ważna.
Czy ona jest kimś ważnym?
To jest nasza najważniejsza uroczystość.
On jest bardzo miły.
Dlaczego ona jest tak szczęśliwa?
Ten film jest nudny!
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10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Jaka była wasza wycieczka?
Co to było?
Kto to był?
Nasze wycieczki były tanie.
Czy to jest twój brat?
Gdzie jest twój dowód osobisty?
To było w pudełku.
Ona jest tylko piętnastolatką (= Ona ma tylko piętnaście lat.)
To był nasz pokój.
Twoja siostra jest geniuszem!
To nie jest mój pies.
Czy one są z Francji?
Gdzie jest moja forsa?
Czy to jest właściwy autobus?
Czy to jest twoja córka?
On był moim jedynym przyjacielem.

Odpowiedzi:
1.	 He is an important person.
2.	 It is not important. / This is not important.
3.	 Is it important for you?
4.	 This book is important for/to me.
5.	 Is she anybody/somebody important?
6.	 This is our most important ceremony.
7.	 He is very kind.
8.	 Why is she so happy?
9.	 This film is boring!
10.	 How was your trip?
11.	 What was this? = What was it? = What was that?
12.	 Who was this? = Who was it? = Who was that?
13.	 Our trips were cheap.
14.	 Is this your brother?
15.	 Where is your ID?
16.	 This was in the box.
17.	 She is only fifteen (years old).
18.	 This was our room.
19.	 Your sister is a genius!
20.	 This is not my dog.
21.	 Are they from France?
22.	 Where is my money?
23.	 Is this the right bus?
24.	 Is this your daughter?
25.	 He was my only friend.

17

Czasownik mieć
			 – to have
Czasownik mieć może mieć kilka form. Najbardziej oficjalną jest have. Częściej
wykorzystywaną formą jest jednak have got. W twierdzeniach obie formy mogą
być wykorzystywane wymiennie, have got także w swojej skróconej formie:
I have = I have got = I’ve got – Ja mam
You have = You have got = You’ve got – Ty masz
He has = He has got = He’s got – On ma
She has = She has got = She’s got – Ona ma
It has = It has got = It’s got – To ma
We have = We have got = We’ve got – My mamy
You have = You have got = You’ve got – Wy macie
They have = They have got = They’ve got – Oni mają, One mają

W przypadku czasownika mieć, dopuszczalne jest więcej form przeczących:

I have not = I haven’t = I haven’t got = I don’t have – Ja nie mam
You have not = You haven’t = You haven’t got = You don’t have – Ty nie masz
He has not = He hasn’t = He hasn’t got = He doesn’t have – On nie ma
She has not = She hasn’t = She hasn’t got = She doesn’t have – Ona nie ma
It has not = It hasn’t = It hasn’t got = It doesn’t have – To nie ma
We have not = We haven’t = We haven’t got = We don’t have – My nie mamy
You have not = You haven’t = You haven’t got = You don’t have – Wy nie macie
They have not = They haven’t = They haven’t got = They don’t have – Oni/One nie mają

Pytania typu TAK/NIE z tym czasownikiem również buduje się na wiele sposobów:
Have I … ? = Have I got…? = Do I have …? – Czy jam mam…? Krótkie odpowiedzi:
Yes, I do. / Yes, you do. No, I don’t. / No, you don’t.
Have you … ? = Have you got…? = Do you have …? – Czy ty masz…?  Krótkie odp.:
Yes, I do. / Yes, you do. No, I don’t. / No, you don’t.
Has he …? = Has he got…? = Does he have…? – Czy on ma…? Krótkie odpowiedzi:
Yes, he does. / Yes, he has. No, he doesn’t . / No, he hasn’t.
Has she …? = Has she got…? = Does she have…? – Czy ona ma…? Krótkie
odpowiedzi: Yes, she does. / Yes, she has. No, she doesn’t . / No, she hasn’t.
Has it …? = Has it got…? = Does it have…? – Czy to ma…? Krótkie odpowiedzi: Yes,
it does. / Yes, it has. No, it doesn’t . / No, it hasn’t.
Have we … ? = Have we got…? = Do we have …? – Czy my mamy …?  Krótkie odp.:
Yes, we do. / Yes, we have. No, we don’t. / No, we haven’t.
Have you … ? = Have you got…? = Do you have …? – Czy wy macie …?
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Krótkie odp.: Yes, you do. / Yes, you have. No, you don’t. / No, you haven’t.
Have they … ? = Have they got…? = Do they have …? – Czy oni/one mają …?
Krótkie odp.: Yes, they do. / Yes, they have. No, they don’t. / No, they haven’t.
I have a big house. – Ja mam duży dom.
You have got 2 new messages. – Ty masz dwie nowe wiadomości.
He has got the flu. – On ma grypę.
She has got cancer . – Ona ma raka.
It has a big car park. – To ma duży parking samochodowy.
We have got a problem. – Mamy problem.
You have 4 seats in the first row. – Macie 4 miejsca w pierwszym rzędzie.
They have a small house at the lake. – Oni mają mały domek nad jeziorem.
I haven’t got any friends here. – Nie mam tutaj żadnych przyjaciół.
You haven’t got an umbrella. – Nie masz parasola.
He doesn’t have a dog. – On nie ma psa.
She hasn’t got any brothers. – Ona nie ma żadnych braci.
This kitchen doesn’t have a window. – Ta kuchnia nie ma okna.
We don’t have a car. – Nie mamy samochodu.
You don’t have a visa. – Nie macie wizy.
They don’t have a work permit. – Oni nie mają pozwolenia na pracę.
Do I have any appointments? – Czy mam jakiekolwiek spotkania/wizyty?  Yes, you
do. – Tak, masz.
Do you have a bit of time? – Czy masz trochę czasu?  No, I don’t. – Nie, nie mam.
Does he have any money? – Czy on ma jakiekolwiek pieniądze?    Yes, he does. –
Tak, ma.
Has she got the ticket? – Czy ona ma bilet?  No, she hasn’t. – Nie, nie ma.
Has this car got a sunroof? – Czy ten samochód ma szyberdach?    No, it hasn’t. –
Nie, nie ma.
Have we got any milk? – Czy mamy jakieś mleko?  Yes, we do. / Yes, we have. –
Tak, mamy.
Have you got any problem? – Czy macie jakiś problem?    Yes, we do. / Yes,
we have. –   Tak, mamy.
Do they have bank accounts? – Czy oni mają konta bankowe?    Yes, they do. – Tak, mają.
I’ve got a problem here. – Mam tutaj problem.
Have you got a little time? – Czy masz trochę czasu?
He’s got a beautiful wife. – On ma piękną żonę.
What have we got here? – Co my tu mamy?
Have you got any friends in Warszawa? – Czy masz jakichś przyjaciół
w Warszawie?
I’ve got enough of this! – Mam tego dosyć!
We haven’t got any food in the fridge. – Nie mamy żadnego jedzenia w lodówce.
How many cars have you got? – Ile masz samochodów?
Have they got bigger towels? – Czy oni mają więszke ręczniki?
I’ve got something for you. – Mam coś dla ciebie.
What have you got in your pockets? – Co masz w swoich kieszeniach?
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Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Important – ważny				For me – dla mnie
Something – coś					Time – czas
Today – dzisiaj					Free – wolny
Room – pokój					Day off – dzień wolny od pracy
Many – wiele, wielu				Appointment – umówiony termin wizyty/spotkania
Car – samochód					Job – praca
His – jego						Father – ojciec
Good – dobry, dobra, dobre		 Bigger – większy
Size – rozmiar					Cellphone – telefon komórkowy
Backpack – plecak				Book – książka
At home – w domu				Key – klucz
Bag – torba						Big – duży, duża
Map – mapa						Flight – lot
In the evening – wieczorem		 At 8 o’clock – o ósmej
Children – dzieci				Any – jakieś, jakiekolwiek, żadne
Minute – minuta					Apple – jabłko
Idea – pomysł					Bad – zły, niepoprawny
News – wiadomość, wiadomości
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	

Mam coś ważnego dla ciebie.
Czy masz czas dzisiaj?
Czy macie wolne pokoje?
On ma dzień wolnego.
Mam wielu przyjaciół.
Czy masz umówiony termin spotkania?
Nie mamy samochodu.
On nie ma karty kredytowej.
Jego ojciec ma dobrą pracę.
Czy macie większy rozmiar?
Czy masz telefon komórkowy?
Mam twój plecak.
Mam tę książkę w domu.
Czy on ma mój klucz?
Oni nie mają dużej torby.
Nie mamy mapy.
Co masz dla mnie?
Masz lot o 8. wieczorem.
On nie ma dzieci.
Co masz w torbie?
Czy ona ma jakieś dobre książki?
Czy masz minutkę?
Nie mamy żadnych jabłek.
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24.	 Mam pomysł!
25.	 Mam złą wiadomość.
Odpowiedzi:
1.	I have something important for you.
2.	Do you have time today?
3.	Do you have free rooms?
4.	He has a day off.
5.	I have many friends.
6.	Do you have an appointment?
7.	We don’t have a car.
8.	He doesn’t have a credit card.
9.	His father has a good job.
10.	Do you have a bigger size?
11.	Do you have a cellphone?
12.	I have your backpack.
13.	I have this book at home.
14.	Does he have my key?
15.	They don’t have a big bag.
16.	We don’t have a map.
17.	What do you have for me?
18.	You have a flight at 8 o’clock in the evening.
19.	He doesn’t have children.
20.	What do you have in the bag?
21.	Does she have any good books?
22.	Do you have a minute?
23.	We don’t have any apples.
24.	I have an idea!
25.	I have bad news.
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Czas Present Simple
Czas Present Simple jest najważniejszym i najczęściej używanym czasem
w języku angielskim. Używa się go do określania akcji regularnych
(występujących regularnie), powtarzających się, ogólnych, opisu stanu rzeczy,
cech, upodobań i preferencji, opisu zjawisk naturalnych.
W czasie Present Simple czasownik może mieć jedynie dwie formy –
podstawową (dla prawie wszystkich podmiotów) oraz formę zakończoną na –s
lub –es (dla podmiotów trzeciej osoby liczby pojedynczej – na przykład: on, ona,
ono, to, Kate, Peter, moja mama, jego ojciec, mój samochód, itp.)
Pytania i przeczenia buduje się za pomocą operatora – odpowiednio do lub does,
który stosujemy samodzielnie (w pytaniach) lub do którego dołączamy przeczącą
formę not.
Angielskie czasy, czasowniki modalne oraz czasownik być to trzy różne grupy
gramatyczne mające indywidualne modele konstrukcji. Ich mieszanie lub
większa modyfikacja jest niedopuszczalna.
I work – Ja pracuję
You work – Ty pracujesz
He works – On pracuje
She works – Ona pracuje
It works – Ono/To pracuje
We work – My pracujemy
You work – Wy pracujecie
They work – Oni pracują

W przeczeniach operatory do oraz does mogą występować rozłącznie lub razem
ze słowem not w postaci skróconej:
I do not work = I don’t work – Ja nie pracuję
You do not work = You don’t work – Ty nie pracujesz
He does not work = He doesn’t work – On nie pracuje
She does not work = She doesn’t work – Ona nie pracuje
It does not work = It doesn’t work – Ono/To nie pracuje
We do not work = We don’t work – My nie pracujemy
You do not work = You don’t work – Wy nie pracujecie
They do not work = They don’t work – Oni nie pracują
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Pytania typu TAK/NIE
Do I work…? – Czy ja pracuję…?				
Odpowiedzi krótkie: Yes, I do. / No, I
											don’t. // Yes, you do./ No, you don’t.
Do you work… ? – Czy ty pracujesz…?			
Odpowiedzi krótkie: Yes, I do. / No, I
											don’t. // Yes, you do./ No, you don’t.
Does he work…? – Czy on pracuje…?			
Odpowiedzi krótkie: Yes, he does. /
											No, he doesn’t.
Does she work… ? – Czy ona pracuje…?
Odpowiedzi krótkie: Yes, she does. /
						No, she doesn’t.
Does it work…? – Czy ono/to pracuje…?
Odpowiedzi krótkie: Yes, it does. / No,
						it doesn’t.
Do we work…? – Czy my pracujemy …?		
Odpowiedzi krótkie: Yes, we do. / No,
											we don’t. // Yes, you do./ No, you don’t.
Do you work…? – Czy wy pracujecie… ?		
Odpowiedzi krótkie: Yes, we do. / No,
											we don’t. // Yes, you do./ No, you don’t.
Do they work… ? – Czy oni pracują…?		
Odpowiedzi krótkie: Yes, they do. / 		
											No, they don’t.

Dodanie odpowiedniego słowa pytającego do pytań zbudowanych w powyższy
sposób, tworzy pytania szczegółowe:
Why do I work here? – Dlaczego ja tutaj pracuję?
Where do you work? – Gdzie pracujesz?
When does he work? – Kiedy on pracuje?
I do the shopping for my family. – Ja robię zakupy dla mojej rodziny.
You go to school in Poland. – Ty chodzisz do szkoły w Polsce.
He likes pizza. – On lubi pizzę.
She drives a fast car. – Ona jeździ szybkim samochodem.
It costs $50. – To kosztuje $50.
We use a computer at home. – My używamy w domu komputera.
You watch too much TV. – Oglądacie za dużo TV.
They play soccer every day. – Oni grywają w piłkę codziennie.
I don’t help my sister. – Nie pomagam mojej siostrze.
You don’t know me. – Nie znasz mnie.
He doesn’t know about our plans. – On nie wie o naszych planach.
She doesn’t enjoy Jazz music. – Ona nie lubi Jazzu.
My computer doesn’t work. – Mój computer nie działa.
We don’t smoke. – My nie palimy.
You don’t work fast enough. – Nie pracujesz wystarczająco szybko.
They don’t live in Zakopane. – Oni nie mieszkają w Zakopanem.
Do I have any problem? – Czy ja mam jakiś problem?
Do you read books about history? – Czy czytasz książki o historii?
Does he work with you? – Czy on pracuje z tobą?
Does she cook well? – Czy ona dobrze gotuje?
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Does it work underwater? – Czy to działa pod wodą?
Do we need our passports? – Czy my potrzebujemy naszych paszportów?
Do you like ham sandwiches? – Czy lubicie kanapki z szynką? (dosł. …kanapki
szynkowe)
Do they read your books? – Czy oni czytują twoje książki?
Why do I need this? – Dlaczego ja to potrzebuję?
What do you do? – Co robisz? (Kim jesteś z zawodu?)
Where does he sleep? – Gdzie on sypia?
Where does she do the shopping? – Gdzie ona robi zakupy?
What time does it start? – O której godzinie to się zaczyna?
When do we start? – Kiedy zaczynamy?
Where do you go for holidays? – Gdzie jeździcie na wakacje?
Why do they get up so early? – Dlaczego oni wstają z łóżka tak wcześnie?
----------------------What do you mean? – O co ci chodzi? / Co masz na myśli? (dosł. Co ty znaczysz?)
What time does your train leave? – O której odjeżdża twój pociąg?
Does your father work in Zakopane? – Czy twój ojciec pracuje w Zakopanem?
I never visit my family in Berlin. – Nigdy nie odwiedzam mojej rodziny w Berlinie.
(dosł. Nigdy odwiedzam…)
Susan doesn’t live here. – Susan tutaj nie mieszka.
Where do you live? – Gdzie mieszkacie?
My brother doesn’t study English. – Mój brat nie uczy się/studiuje angielskiego.
Who do you like the most? – Kogo lubisz najbardziej?
How often do your friends study English? – Jak często twoi przyjaciele uczą się
języka angielskiego?
How do they travel to Kraków? – W jaki sposób oni podróżują do Krakowa? (dosł.
Jak…)
Which animal does she like the most? – Jakie zwierzę ona lubi najbardziej?
How many books do you read a year? – Ile książek czytujesz na rok?
How much water do you drink a day? – Ile wody pijasz dziennie?
Do you drink alcohol? – Czy pijasz alkohol?
They don’t go to school with me. – Oni nie chodzą ze mną do szkoły.
This is where I buy bread. – To tutaj kupuję chleb. (dosł. To jest gdzie ja kupuję chleb.)
He sleeps in his car. – On sypia w swoim samochodzie.
Mary doesn’t drink coffee. – Mary nie pija kawy.
We eat breakfast at 8 o’clock every day. – Jadamy śniadanie codziennie o 8.
How do you do this? – Jak ty to robisz?
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Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
For me – dla mnie						Work – praca, pracować
Play – grać, bawić się					Here – tutaj
Know – wiedzieć, znać					Everything – wszystko
Go – chodzić, iść, pójść, udać się			 Restaurant – Restauracja
To – do									Eat – jeść
Start – zaczynać							At 8 o’clock – o ósmej
In the morning – rano					Fruit – owoc
Like – lubić, jak							Monday – poniedziałek
Alone – sam, sama						Live – żyć, mieszkać
Breakfast – śniadanie					Next to – obok
Take a bus – jeździć autobusem			 Get – dostać, dostać się gdzieś
Study – uczyć się 						Much / Many / A lot – dużo
Sleep – spać								Where – gdzie
Dog – pies								Doughnuts - pączki

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

On pracuje dla mnie.
Czy grasz w piłkę?
Czy on pracuje tutaj?
Czy ty ją znasz?
Ona wie wszystko.
Nie chodzimy do restauracji.
Jadamy w domu.
Zaczynacie pracę o 8 rano.
Gdzie pracujesz?
Ja tutaj nie pracuję.
Nie wiem.
Czy on jada owoce?
Nie lubię poniedziałków.
Czy lubisz mnie?
Nie lubię jej.
Ona nie lubi owoców.
Ona mieszka sama.
Jadamy śniadanie o 8 rano.
Oni mieszkają obok mnie.
Czy jeździsz do pracy autobusem?
Jak dostajesz się do pracy?
Czy uczysz się dużo?
Czy sypiasz tutaj?
Gdzie sypia twój pies?
Nie jadamy pączków.
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Odpowiedzi:
1.	 He works for me.
2.	 Do you play football?
3.	 Does he work here?
4.	 Do you know her?
5.	 She knows everything.
6.	 We don’t go to restaurants.
7.	 We eat at home.
8.	 You start work at 8 o’clock in the morning.
9.	 Where do you work?
10.	 I don’t work here.
11.	 I don’t know.
12.	 Does he eat fruits?
13.	 I don’t like Mondays.
14.	 Do you like me?
15.	 I don’t like her.
16.	 She doesn’t like fruits.
17.	 She lives alone.
18.	 We eat breakfast at 8 in the morning.
19.	 They live next to me.
20.	 Do you take a bus to work?
21.	 How do you get to work?
22.	 Do you study a lot?
23.	 Do you sleep here?
24.	 Where does your dog sleep?
25.	 We don’t eat doughnuts.

Czas Present Continuous
Czas Present Continuous jest kolejnym czasem teraźniejszym. Opisuje on akcje
wykonywane w tej chwili lub obecnie, w obecnym okresie. Stanowi on naturalny
kontrast w stosunku do czasu Present Simple. Czas Present Continuous stosuje
się do wyrażania akcji, czas Present Simple stosowany jest także do akcji
w odniesieniu ogólnym, regularnym, jak i do opisu stanów, cech, preferencji.
Niekiedy czasu Present Continuous można używać do opisu najbliższych planów
w przyszłości lub do podkreślenia akcji dziejących się często, ale mających
charakter niepożądany lub irytujący.
W czasie Present Continuous czasownik różni się drastycznie budową od czasu
Present Simple - składa się on z odmienionej formy czasownika być oraz czasownika
głównego zakończonego końcówką –ing. W tłumaczeniu nie uwzględnia się
poszczególnych elementów – tłumaczy się oba wyrazy jako jeden czasownik.
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Pytania i przeczenia buduje się za pomocą operatora – czyli form czasownika
być, do których dołączamy przeczącą formę not.
I am working – Ja pracuję (teraz)
You are working – Ty pracujesz
He is working – On pracuje
She is working – Ona pracuje
It is working – Ono/To pracuje
We are working – My pracujemy
You are working – Wy pracujecie
They are working – Oni pracują

Przeczenia mogą mieć formy nieskrócone lub skrócone:

I am not working = I’m not working – Ja nie pracuję
You are not working = You’re not working = You aren’t working – Ty nie pracujesz
He is not working = He’s not working = He isn’t working – On nie pracuje
She is not working = She’s not working = She isn’t working – Ona nie pracuje
It is not working = It’s not working = It isn’t working – Ono/To nie pracuje
We are not working = We’re not working = We aren’t working – My nie pracujemy
You are not working = You’re not working = You aren’t working – Wy nie pracujecie
They are not working = They’re not working = They aren’t working – Oni nie pracują

Pytania typu TAK/NIE

Am I working…? – Czy ja pracuję…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, you are. / No,
you aren’t. // Yes, I am. / No, I’m not.
Are you working…? – Czy ty pracujesz…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, you are. /
No, you aren’t. // Yes, I am. / No, I’m not.
Is he working…? – Czy on pracuje…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, he is. / No, he
isn’t.
Is she working…? – Czy ona pracuje…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, she is. / No,
she isn’t.
Is it working…? – Czy to pracuje…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, it is. / No, it isn’t.
Are we working…? – Czy my pracujemy…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, you are. /
No, you aren’t. // Yes, we are. / No, we’re not.
Are you working…? – Czy wy pracujecie…?    Odpowiedzi krótkie: Yes, you are. /
No, you aren’t. // Yes, we are. / No, we’re not.
Are they working…? – Czy oni/one pracują…?  Odpowiedzi krótkie: Yes, they are.
/ No, they aren’t.

Dodanie odpowiedniego słowa pytającego do pytań zbudowanych w powyższy
sposób, tworzy pytania szczegółowe:
Why am I working…? – Dlaczego ja pracuję…?
Why are you working…? – Dlaczego ty pracujesz…?
Why is he working …? – Dlaczego on pracuje…?
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Where is she working…? – Gdzie ona pracuje…?
Why is it working…? – Dlaczego ono/to pracuje…?
Where are we working…? – Gdzie pracujemy…?
Where are you working…? – Gdzie pracujecie…?
Why are they working…? – Dlaczego oni pracują…?
I am working with you today. – Pracuję dzisiaj z tobą.
You are driving too fast. – Jedziesz zbyt szybko.
He is reading a book now. – On czyta teraz książkę.
She is sitting on the sofa. – Ona siedzi na sofie.
It is making too much noise. – To robi za dużo hałasu.
We are singing our favorite song. – My śpiewamy naszą ulubioną piosenkę.
You are using our books. – Używacie naszych książek.
They are taking a very important test. – Oni piszą bardzo ważny test. (dosł. Oni
biorą…)
I am not talking to you. – Nie mówię do ciebie.
You are not going to a party tonight. – Nie idziesz dzisiaj na imprezę.
He is not laughing. – On się nie śmieje.
She is not listening. – Ona nie słucha.
It is not working. – To nie działa.
We are not going with you. – My nie idziemy z tobą.
You are not staying in my house. – Nie zostajecie w moim domu.
They are not paying for this. – Oni za to nie płacą.
Am I dreaming? – Czy ja śnię?
Are you kidding me? – Czy ty sobie żartujesz? / Jaja sobie ze mnie robisz?
Is he laughing at me? – Czy on się ze mnie śmieje?
Is she reading this newspaper? – Czy ona czyta tę gazetę?
Are we going there together? – Czy my idziemy tam razem?
Are you watching anything interesting? – Czy wy oglądacie coś interesującego?
Are they dancing? – Czy oni tańczą?
Why am I waiting? – Dlaczego ja czekam?
What are you saying? – Co ty mówisz?
Who is he kidding? – Z kogo on sobie robi jaja? (dosł. Kto on żartuje?)
Why is she crying? – Dlaczego ona płacze?
Why is it blinking? – Dlaczego to migocze?
Where are we going? – Gdzie idziemy?
What are you planning? – Co planujesz?
What are they doing? – Co oni robią?
----------------------------Nobody is sitting here. – Nikt tutaj nie siedzi. (dosł. Nikt tutaj siedzi.)
She is waiting in your room. – Ona czeka w twoim pokoju.
Are you looking for anything? – Szukasz czegoś?
Jane is looking for you. – Jane cię szuka.
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What is your child eating? – Co je twoje dziecko?
Are you feeling ok now? – Czy czujesz się teraz dobrze?
Are they having fun? – Czy oni dobrze się bawią? (dosł. Czy mają zabawę?)
That girl is looking at us. – Ta dziewczyna się na nas patrzy.
Why is he smiling? – Dlaczego on się uśmiecha?
I’m not reading now. – Nie czytam teraz.
Are you even listening to me? – Czy ty mnie w ogóle słuchasz?
The principal is looking for us. – Dyrektor szkoły nas szuka.
Why are they waiting here? – Dlaczego oni tutaj czekają?
In the picture, a boy is helping a girl. – Na obrazku, chłopiec pomaga dziewczynce.
The instructor is teaching my kid how to swim. – Instruktor naucza moje dziecko
jak pływać.
Are you thinking about food again? - Czy ty znowu myślisz o jedzeniu?
What is she drinking? – Co ona pije?
Why are we sitting here? – Dlaczego my tutaj siedzimy?
What are they doing here? – Co oni tutaj robią?
You are not ordering pizza! – Nie zamawiacie pizzy!
What are you waiting for? – Na co czekasz?
Where are we going tonight? – Gdzie idziemy dziś wieczorem?
What are you doing tomorrow? – Co robisz jutro?
What is your father reading? – Co czyta twój ojciec?
What are they watching? – Co oni oglądają (wTV)?
He is drinking coffee. – On pije kawę.
Are they smoking in front of the school? – Czy oni palą przed szkołą?
We are going home. – Idziemy do domu.
I am not taking your books! – Nie biorę twoich książek!

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Lunch – obiad							Study- uczyć się
Eat – jeść								Go – iść, chodzić
Where – gdzie, dokąd					Why – dlaczego
Sleep – spać								Look at – patrzeć na
Play – grać, bawić się 					Video game – gra komputerowa
Run – biegać							To – do
School – szkoła							Read – czytać
Anything – coś, cokolwiek, nic			 Talk – rozmawiać
On the phone – na telefonie, przez telefon Wait for – czekać na
Anybody – ktoś, ktokolwiek, nikt			 Why – dlaczego
Here – tutaj								Father – tata, ojciec
Shave – golić się							Leg – noga
Walk – iść, spacerować					Down the street – w dół ulicy
To the bathroom – do łazienki			 Get ready – przygotowywać się
Stand – stać								In the corner – w kącie
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1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Ona je obiad.
Czego się uczysz?
Idę do domu.
Dokąd idziesz?
Idziesz do mojego pokoju?
Ona śpi.
Dlaczego ona śpi?
On patrzy na ciebie.
Oni grają w gry komputerowe.
Oni biegną do szkoły.
Co czytasz?
Czy on coś czyta?
Nie czytam nic.
Ona rozmawia przez telefon.
Czekam na Mary Jane.
Czekasz na kogoś?
Nie czekamy na ciebie.
Dlaczego ona tutaj czeka?
Mój tata się goli.
Golisz (swoje) nogi?
Ona idzie w dół ulicy.
Mark idzie do łazienki.
Przygotowujemy się.
Tom stoi w kącie.
Gdzie stoisz?

Odpowiedzi:
1.	 She is eating lunch.
2.	 What are you studying?
3.	 I am going home.
4.	 Where are you going?
5.	 Are you going to my room?
6.	 She is sleeping.
7.	 Why is she sleeping?
8.	 He is looking at you.
9.	 They are playing video games.
10.	 They are running to school.
11.	 What are you reading?
12.	 Is he reading anything?
13.	 I am not reading anything.
14.	 She is talking on the phone.
15.	 I am waiting for Mary Jane.
16.	 Are you waiting for anybody?
17.	 We are not waiting for you.
18.	 Why is she waiting here?
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19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

My father is shaving.
Are you shaving your legs?
She is walking down the street.
Mark is walking to the bathroom.
We are getting ready.
Tom is standing in the corner.
Where are you standing?

Czas Past Simple
Czas Past Simple służy do wyrażania akcji przeszłych. Mogą to być pojedyncze,
jednorazowe akcje przeszłe lub akcje przeszłe powtarzające się z określoną
częstotliwością.
Czas przeszły prosty (Past Simple) jest jednym z najtrudniejszych czasów
języka angielskiego, ponieważ widać w nim, że czasowniki w języku angielskim
dzielą się na regularne i nieregularne. O ile metoda budowy czasu przeszłego
w przypadku czasowników regularnych jest bardzo prosta – wystarczy dodać
do ich podstawy końcówkę –ed, czasowniki nieregularne posiadają własne
formy przeszłe. Formy przeszłe regularne (-ed) oraz nieregularne występują
tylko w zdaniach twierdzących. W zdaniach przeczących i pytaniach pojawia
się operator czasu przeszłego DID, a formy czasowników wracają w tych
konstrukcjach do form podstawowych (czyli takich, jak w czasie teraźniejszym
prostym – Present Simple).
Formy przeszłe czasowników nieregularnych nie powstają w jednolity sposób.
Dlatego niezbędne jest zapoznanie się ze skróconą tabelą czasowników
nieregularnych (przedstawioną w tym dziale) oraz zapamiętanie formy przeszłej
każdego czasownika nieregularnego.
I worked… / I bought… - Ja pracowałem… / Ja kupiłem…
You worked… / You bought… - Ty pracowałeś… / Ty kupiłeś…
He worked… / He bought… - On pracował… / On kupił…
She worked… / She bought… - Ona pracowała… / Ona kupiła…
It worked… / It bought… - Ono pracowało… / Ono kupiło…
We worked… / We bought… - My pracowaliśmy… / My kupiliśmy…
You worked… / You bought… - Wy pracowaliście… / Wy kupiliście…
They worked… / They bought… - Oni pracowali… / Oni kupili…

Formy przeczące czasownika buduje się poprzez dodanie do operatora DID
słowa przeczącego NOT. Można używać tych form rozłącznie lub w postaci
skróconej DIDN’T.
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I did not work… / I didn’t buy – Ja nie pracowałem… / Ja nie kupiłem…
You did not work… / You didn’t buy – Ty nie pracowałeś… / Ty nie kupiłeś…
He did not work… / He didn’t buy – On nie pracował… / On nie kupił…
She did not work… / She didn’t buy – Ona nie pracowała… / Ona nie kupiła…
It did not work… / It didn’t buy – Ono nie pracowało… / To nie kupiło…
We did not work… / We didn’t buy – My nie pracowaliśmy… / My nie kupiliśmy…
You did not work… / You didn’t buy – Wy nie pracowaliście… / Wy nie kupiliście…
They did not work… / They didn’t buy – Oni nie pracowali… / One nie kupiły…

Operator DID jest także wykorzystywany do budowy pytań
(TAK/NIE oraz szczegółowych):
Did I work…? – Czy ja pracowałem…?    Krótkie odpowiedzi: Yes, I did. / No I didn’t.
// Yes you did. / No, you didn’t.
Did you buy…? – Czy ty kupiłeś…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, I did. / No I didn’t. //
Yes you did. / No, you didn’t.
Did he work…? – Czy on pracował…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, he did. / No he didn’t.
Did she buy…? – Czy ona kupiła…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, she did. / No she didn’t.
Did it work…? – Czy to pracowało…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, it did. / No it didn’t.
Did we buy…? – Czy my kupiliśmy…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, we did. / No
we didn’t. // Yes you did. / No, you didn’t.
Did you work…? – Czy wy pracowaliście…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, we did. / No
we didn’t. // Yes you did. / No, you didn’t.
Did they buy…? – Czy oni kupili…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, they did. / No they
didn’t.

Pytania szczegółowe są wynikiem poprzedzenia powyższych stuktur
odpowiednim wyrazem pytającym:
Where did you see…? – Gdzie widziałeś…?
Why did they say…? – Dlaczego oni powiedzieli…?
What did he find…? – Co on znalazł…?
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Tabela czasowników nieregularnych
Forma podstawowa
be
beat
become
begin
bet
bite
bleed
blow
break
burn
buy
catch
choose
come
cost
cut
dig
do
draw
drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
fit
fly
forget
forgive
freeze
get
give
go
grow
hang
have
hear
hide
hit
hold
hurt
keep

Forma Past Simple
was / were
beat
became
began
bet
bit
bled
blew
broke
burnt
bought
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fit
flew
forgot
forgave
froze
got
gave
went
grew
hung
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
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Tłumaczenie
być
zbić
zostać (czymś,kimś)
zaczynać
zakładać się, obstawiać
ugryźć
krwawić
wiać, dmuchać
łamać
palić
kupować
łapać
wybierać
przyjść, przyjechać
kosztować
ciąć, kroić
kopać
robić
rysować, pociągnąć
pić
prowadzić, kierować
jeść
padać, upadać, spadać
karmić, żywić
czuć
walczyć, bić się
znaleźć
pasować
latać
zapominać
wybaczać
zamarzać
dostawać
dawać
iść
rosnąć
zawiesić, powiesić
mieć
słyszeć
chować, ukrywać
uderzać
trzymać, utrzymywać
ranić, boleć
trzymać

Forma podstawowa
know
lead
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
pay
put
quit
read
ring
run
say
see
sell
send
set
shoot
shut
sing
sit
sleep
speak
spend
stand
steal
strike
swim
take
teach
tell
think
throw
wake
wear
understand
win
write

Forma Past Simple
knew
led
learnt
left
lent
let
lay
lit
lost
made
meant
met
paid
put
quit
read
rang
ran
said
saw
sold
sent
set
shot
shut
sang
sat
slept
spoke
spent
stood
stole
struck
swam
took
taught
told
thought
threw
woke
wore
understood
won
wrote
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Tłumaczenie
znać, wiedzieć
prowadzić
uczyć się
opuszczać, wyjeżdżać
pożyczać
pozwalać
leżeć, kłaść się
zapalać, rozpalać, oświetlać
tracić, gubić
robić
znaczyć, oznaczać
spotykać
płacić
kłaść
rzucać, opuszczać
czytać
dzwonić
biec
mówić
widzieć
sprzedawać
wysyłać, słać
nastawiać
strzelać
zamykać
śpiewać
siedzieć, siadać
spać
mówić
spędzać, wydawać
stać
kraść
uderzyć
pływać
brać
uczyć
mówić
myśleć
rzucać
budzić się
nosić (ubranie)
rozumieć
wygrywać
pisać

I studied English in the USA. – Studiowałem angielski w USA.
You watched TV 5 minutes ago. – Oglądałeś TV 5 minut temu.
He ate only one apple this morning. – On zjadł tego ranka tylko jedno jabłko.
She woke up at 6 o’clock. – Ona obudziła się o 6.
It ended an hour ago. – To skończyło się godzinę temu.
We played soccer together. – Graliśmy razem w piłkę.
You parked in the no-parking zone. – Zaparkowałeś na zakazie. (dosł. …w strefie
bez parkowania).
They took that test yesterday. – Oni podchodzili do tego testu wczoraj. (dosł. Oni wzięli…)
I didn’t do it. – Nie zrobiłem tego.
You didn’t come to work on time. – Nie przyszedłeś do pracy na czas.
It didn’t work when you bought it. – To nie działało, gdy to kupiłeś.
We didn’t see you at the cinema. – Nie widzieliśmy cię w kinie.
You didn’t answer my question. – Nie odpowiedzieliście (na) moje pytanie.
They didn’t buy any tickets. – Oni nie kupili żadnych biletów.
Did I help you last week? – Czy ja ci pomogłem w zeszłym tygodniu?
Did you eat anything this morning? – Czy ty jadłeś cokolwiek dziś rano?
Did he come here by car? – Czy on przyjechał tu autem?
Did she spend the weekend at home? – Czy ona spędziła weekend w domu?
Did we get her phone number? – Czy otrzymaliśmy jej numer telefonu?
Did you go to Paris last year? – Czy pojechaliście do Paryża w zeszłym roku?
Did they find what they needed? – Czy oni znaleźli (to), co potrzebowali?
Where did I finish? – Gdzie ja skończyłem?
Where did you find it? – Gdzie to znalazłeś?
Why did he say that? – Dlaczego on to powiedział?
What did she buy? – Co ona kupiła?
Where did it stand? – Gdzie to stało?
Why did we come here? – Dlaczego tutaj przyszliśmy?
Where did you meet? – Gdzie się poznaliście?
What did they do? – Co oni zrobili?
-------------------------Did you enjoy your weekend? – Czy bawiłeś się dobrze w weekend? (dosł. Czy
cieszyłeś się swoim weekendem?)
She called me twice yesterday. – Ona dzwoniła do mnie dwa razy wczoraj.
I didn’t drink any coffee this morning. – Nie wypiłem dzis rano żadnej kawy.
We finished eating dinner at 8pm. – Skończyliśmy jeść kolację o 20.oo. (dosł.
Skończyliśmy jedzenie…)
What did they have for breakfast? – Co oni jedli na śniadanie? (dosł. Co oni mieli…)
Did he drive here? – Czy on przyjechał tu autem?
How much did you drink? – Ile wypiłeś?
She took a cheese sandwich to school. – Ona zabrała do szkoły kanapkę z serem.
(dosł. …serową kanapkę.)
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He didn’t tidy up his room yesterday. – On wczoraj nie posprzątał swojego pokoju.
Did you buy bread? - Czy kupiłeś chleb?
What did she cook for lunch? – Co ona ugotowała na obiad?
We bought three tickets to the concert. – Kupiliśmy trzy bilety na koncert.
He didn’t watch the game yesterday. – On nie oglądał wczoraj meczu.
She ate my sandwich. – Ona zjadła moją kanapkę.
They got married in March. – Oni pobrali się w marcu.
Did you wash your hands? - Czy umyłeś ręce?
Why did he come here? – Dlaczego on tutaj przyszedł?
Our robot broke down last week. – Nasz robot zepsuł się w zeszłym tygodniu.
She closed the door but she didn’t lock it. – Ona zamknęła drzwi ale nie przekręciła
klucza.
Where did you go for your holiday last summer? – Gdzie pojechaliście na wakacje
zeszłego lata?
I bought that book at the bookstore down the street. – Kupiłem tę książkę
w księgarni na mojej ulicy.
What kind of film did you watch with her? – Jaki rodzaj filmu oglądałeś z nią?
I went to this school when I was a kid. – Chodziłem do tej szkoły, gdy byłem
dzieckiem.
He parked the car behind the house. – On zaparkował samochód za domem.
Why did you do that? – Dlaczego to zrobiłeś?
His train arrived at 10am. – Jego pociąg przyjechał o 10 rano.
Where did he meet Anna? – Gdzie on spotkał Annę?
Where did your sister buy this? – Gdzie twoja siostra to kupiła?
I met Peter this morning. – Dziś rano spotkałem Petera.
We visited three restaurants last night. – Wczoraj odwiedziliśmy trzy restauracje.

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Arrive – dotrzeć na miejsce, przybyć		 On Saturday – w sobotę
Give – dać								Present – prezent
For Christmas – na święta				Get – dostać, stać się
What time – o której godzinie			Eat – jeść
Dinner – kolacja							At 8pm – o 20.oo
From me – ode mnie						Money – pieniądze
Yesterday – wczoraj						Anything – cokolwiek, nic
Lose – przegrać, stracić, zgubić			 Key – klucz
Say – powiedzieć						Love – kochać
Buy – kupować							Jeans – jeansy
Pay – płacić								How much – ile, jak dużo
Put – kłaść								Wallet – portfel
On the chair – na krześle					Work – pracować
At a hotel – w hotelu						In 2010 – w 2010 roku
Before 9.oo – przed 9.oo					Plane – samolot
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When – kiedy

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Przyjechaliśmy w sobotę.
Ona dała mi ten prezent na święta.
Co dostałeś na święta?
O której godzinie dotarliście?
O której twój tata zjadł kolację?
Zjadłem kolację o 20.oo.
Ona dostała to ode mnie.
Dałem ci pieniądze wczoraj.
Ona nie dała mi nic.
Czy ona dała ci cokolwiek?
Zgubiłem moje klucze.
Czy zgubiłaś cokolwiek?
Co powiedziałeś?
Powiedziałeś coś?
Kochałam go.
Czy on cię kochał?
Kupiłem nowe jeansy wczoraj.
Ile zapłaciłeś?
Gdzie położyłeś mój portfel?
Zostawiłem to na krześle.
Czy pracowałeś w hotelu?
Nie pracowaliśmy w 2010 roku.
Samolot dotarł przed 9.oo.
Kiedy kupiłeś to?
Dlaczego kupiłeś mi prezent?

Odpowiedzi:
1.	 We arrived on Saturday.
2.	 She gave me this present for Christmas.
3.	 What did you get for Christmas?
4.	 What time did you arrive?
5.	 What time did your father eat dinner?
6.	 I ate dinner at 8pm.
7.	 She got this from me.
8.	 I gave you the money yesterday.
9.	 She didn’t give me anything.
10.	 Did she give you anything?
11.	 I lost my keys.
12.	 Did you lose anything?
13.	 What did you say?
14.	 Did you say anything?
15.	 I loved him.
16.	 Did he love you?
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17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

I bought new jeans yesterday.
How much did you pay?
Where did you put my wallet?
I left it on the chair.
Did you work at a hotel?
We didn’t work in 2010.
The plane arrived before 9.oo.
When did you buy it?
Why did you buy me a present?

Czas Future Simple
Czasu Future Simple używamy w języku angielskim do wyrażania czasu
przyszłego. Jest on używany praktycznie w identycznych kontekstach, co czas
przyszły w języku polskim.
Czasownik w czasie Future Simple składa się z dwóch części – słowa WILL oraz
czasownika w formie podstawowej.
Słowo WILL jest operatorem tego czasu, służy więc do budowy przeczeń (wtedy
dołączamy do tego słowa wyraz przeczący NOT) oraz pytań (gdzie w wyniku
inwersji z podmiotem tworzy szyk pytający).
I will buy… - Ja kupię…
You will buy… - Ty kupisz…
He will buy… - On kupi…
She will buy… - Ona kupi…
It will buy… - Ono/To kupi…
We will buy… - My kupimy…
You will buy… - Wy kupicie…
They will buy… - Oni kupią…

W przeczeniach stosować możemy formę rozłączną will not lub formę skróconą
tych wyrazów, w postaci słowa won’t:
I will not buy… = I won’t buy… - Ja nie kupię…
You will not buy… = You won’t buy… - Ty nie kupisz…
He will not buy… = He won’t buy… - On nie kupi…
She will not buy… = She won’t buy… - Ona nie kupi…
It will not buy… = It won’t buy… - Ono/To nie kupi…
We will not buy… = We won’t buy… - My nie kupimy…
You will not buy… = You won’t buy… - Wy nie kupicie…
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They will not buy… = They won’t buy… - Oni nie kupią…

Pytania typu TAK/NIE oraz krótkie odpowiedzi:
Will I buy…? – Czy ja kupię…?    		
Krótkie odpowiedzi: Yes, I will. / No, I won’t. //
									Yes, you will. / No, you won’t.
Will you buy…? – Czy ty kupisz…?  	 Krótkie odpowiedzi: Yes, I will. / No, I won’t. //
									Yes, you will. / No, you won’t.
Will he buy…? – Czy on kupi…?    		
Krótkie odpowiedzi: Yes, he will. / No, he won’t.
Will she buy…? – Czy ona kupi…?  	 Krótkie odpowiedzi: Yes, she will. / No, she won’t.
Will it buy…? – Czy ono/to kupi…? 	 Krótkie odpowiedzi: Yes, it will. / No, it won’t.
Will we buy…? – Czy my kupimy…?  	 Krótkie odpowiedzi: Yes, we will. / No, we 		
									won’t. // Yes, you will. / No, you won’t.
Will you buy…? – Czy wy kupicie…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, we will. / No, we 		
									won’t. // Yes, you will. / No, you won’t.
Will they buy…? – Czy oni kupią…?  	 Krótkie odpowiedzi: Yes, they will. / No, they
									won’t.

Poprzez dodanie do tych form odpowiedniego słowa pytającego, tworzymy
pytania szczegółowe:
Where will I buy…? – Gdzie ja kupię…?
Why will you buy…? – Dlaczego ty kupisz…?
What will he buy…? – Co on kupi…?		
Where will she buy…? – Gdzie ona kupi…?
I will see you tomorrow. – Zobaczę cię jutro. = See you tomorrow. – Do zobaczenia jutro.
You will help me. – Ty mi pomożesz.
He will take your bags, Madam. – On weźmie Pani bagaże, proszę Pani.
She will be here in a minute. – Ona będzie tu za minutkę.
It will be very easy. – To będzie bardzo łatwe.
We will wait for you. – Zaczekamy na ciebie.
You will see. – Zobaczycie.
They will finish school next year. – Oni ukończą szkołę w przyszłym roku.
I will not take this anymore! – Ja już więcej tego nie wytrzymam! (dosł. …nie wezmę!)
You won’t understand it. – Nie zrozumiesz tego.
He will not be at work tomorrow. – Jutro nie będzie go w pracy. (dosł. On nie
będzie jutro w pracy.)
She won’t marry you. – Ona ciebie nie poślubi.
It won’t work. – To nie będzie działać/pracować.
We won’t eat this. – My nie będziemy tego jedli.
You won’t believe this! – Nie uwierzycie w to!
They won’t see me again. – Oni mnie więcej nie zobaczą.
Will I die? – Czy ja umrę?
Will you visit me next week? – Czy odwiedzisz mnie w przyszłym tygodniu?
Will he help us? – Czy on nam pomoże?
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Will she go there with you? – Czy ona tam pójdzie z tobą?
Will it be ok? – Czy to będzie w porządku?
Will we see you again next summer? – Czy zobaczymy cię znowu w przyszłe lato?
Will you remember us? – Czy będziecie nas pamiętać?
Will they send you a poscard? – Czy oni wyślą ci pocztówkę?
How will I recognize her? – Jak ją rozpoznam?
Where will you sleep? – Gdzie będziesz spać?
What will he give you? – Co on ci da?
Where will she work? – Gdzie ona będzie pracować?
How will it fit here? – Jak to się tu zmieści?
How will we thank her? – Jak jej się odwdzięczymy? (dosł. Jak jej podziękujemy?)
Why will you stop in Berlin? – Dlaczego zatrzymacie się w Berlinie?
How will they contact us? – Jak oni się z nami skontaktują?
-------------I won’t take this job. – Nie podejmę tej pracy. (dosł. Nie wezmę tej pracy.)
Will you see me next week? – Czy zobaczysz się ze mną w przyszłym tygodniu?
She won’t go to school tomorrow. – Ona nie pójdzie jutro do szkoły.
We will watch TV together. – Będziemy razem oglądać telewizję.
We will be here all night long. – Będziemy tutaj przez całą noc.
She will take an exam at the end of this school year. – Na koniec tego roku
szkolnego ona podejdzie do egzaminu.
Will you study a lot before the exam? – Czy będziesz się uczyć dużo przed egzaminem?
They will travel abroad this summer. – Tego lata oni wyjadą za granicę. (dosł. …oni
będą podróżować…)
I won’t go to Krakow next week. – W przyszłym tygodniu nie pojadę do Krakowa.
Will you visit your grandmother next week? – Czy odwiedzisz swoją babcię
w przyszłym tygodniu?
I’ll give it to her tonight. – Dam jej to dziś wieczorem.
Her husband will buy her a new car next month. – Jej mąż kupi jej nowy samochód
w przyszłym miesiącu.
Will you return this bag, please? – Czy oddasz tę torebkę, proszę?
She won’t date you. – Ona nie będzie z tobą randkować.
What will you eat for dinner tonight? – Co zjesz dzisiaj na kolację?
You’ll be fine. – Nic ci nie będzie. (dosł. Będziesz dobrze.)
We will work with them again next month. – Będziemy znowu z nimi pracować
w przyszłym tygodniu.
Will you drive me home, please? – Czy odwieziesz mnie do domu, proszę?
When will you visit me next time? – Kiedy odwiedzisz mnie kolejnym razem?
Will you marry me? – Czy wyjdziesz za mnie? (dosł. Czy poślubisz mnie?)
I’ll cook something special for us. – Ugotuję nam coś specjalnego.
I’ll buy that on my way home. – Kupię to w drodze do domu.
It will be the fifth of May tomorrow. – Jutro będzie piąty maja.
We will visit you on Sunday. – Odwiedzimy was w niedzielę.
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I’ll pay for the gas. – Zapłacę za paliwo.
She won’t return to you. – Ona do ciebie nie wróci.
I’ll leave the money for Jane on the table. – Zostawię pieniądze dla Jane na stole.
Smoking will kill you. – Palenie cię zabije.
I’ll find you, you bastard! – Znajdę cię, draniu!

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Visit – odzwiedzać, zwiedzać			 Tomorrow – jutro
Do – robić							Bus – autobus
In a moment – za chwilę				Leave – wyjeżdżać, zostawiać, opuszczać
Never – nigdy						Talk to – rozmawiać z
Spend – spędzać, wydawać			 Time – czas
With me – ze mną					Eat – jeść
Open – otwierać						Door – drzwi
For me – dla mnie					Please – proszę
Wait – czekać						For us – dla nas, na nas
Send – wysyłać						Postcard – kartka pocztowa
Let (sb) know – dać (komuś) znać		
Take care of (sth) – zająć się (czymś)
Sick – chory							Father – ojciec, tata
Show – pokazać, pokaz				Something – coś
Anything – cokolwiek, nic			 Help – pomagać
Call (sb) – zadzwonić do (kogoś)		 Take – zabrać
Repair – naprawiać					Car – samochód
Sister – siostra

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Ona odwiedzi mnie jutro.
Odwiedzisz mnie jutro?
Zrobię to jutro.
Nie zrobię tego.
Twój autobus wyjedzie za chwilę.
Nigdy cię nie opuszczę.
Porozmawiam z nim.
Spędzisz ze mną trochę czasu?
Nie będę tego jadł!
Otworzysz dla mnie drzwi, proszę?
Oni zaczekają na nas.
Oni nie będą na nas czekać.
Czy będziesz to jadł?
Czy przyślesz mi kartkę pocztową?
Dam ci znać.
Czy zajmiesz się tym, proszę?
Doktor zajmie się twoim chorym ojcem.
Pokażę ci coś.
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19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Nie pokażę ci nic.
Oni nie pomogą nam.
Zadzwonisz do mnie jutro?
Ten autobus zabierze cię do domu.
Nie naprawię twojego samochodu.
Moja siostra pomoże tobie.
Nie pomogę jej.

Odpowiedzi:
1.	 She will visit me tomorrow.
2.	 Will you visit me tomorrow?
3.	 I will do it tomorrow.
4.	 I won’t do it.
5.	 Your bus will leave in a moment.
6.	 I will never leave you.
7.	 I will talk to him.
8.	 Will you spend some time with me?
9.	 I won’t eat this!
10.	 Will you open the door for me, please?
11.	 They will wait for us.
12.	 They won’t wait for us.
13.	 Will you eat this?
14.	 Will you send me a postcard?
15.	 I will let you know.
16.	 Will you take care of this, please?
17.	 The doctor will take care of your sick father.
18.	 I will show you something.
19.	 I won’t show you anything.
20.	 They won’t help us.
21.	 Will you call me tomorrow?
22.	 This bus will take you home.
23.	 I won’t repair your car.
24.	 My sister will help you.
25.	 I won’t help her.
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(to be) going to
Fraza to be going to stosowana jest do:
a) wyrażania czasu przyszłego (jest wtedy traktowana jednakowo z czasem
Future Simple): It is going to be very difficult. = It will be very difficult. –

To będzie bardzo trudne.
They are going to attack the enemy tomorrow. = They will attack the enemy
tomorrow.   – Oni zaatakują wroga jutro.

b) informowania o zamiarach (tu dopuszczalne jest tłumaczenie na dwa
sposoby):

I’m not going to do this. – Nie zrobię tego. / Nie mam zamiaru tego zrobić.
She is going to give you the money back tomorrow. – Ona odda ci pieniądze
jutro. / Ona ma zamiar oddać ci pieniądze jutro.

c) przewidywania jakiegoś zdarzenia na podstawie aktualnie dostępnych
nam informacji:

It is going to rain. – Będzie padać. (Spodziewamy się tego, bo widzimy
np. nadciągające chmury.)
She is going to be fine. – Nic jej nie będzie. (dosł. Ona będzie w porządku.)
(Taki wniosek nachodzi lekarza po oględzinach obrażeń, jakie odniosła
ofiara.)

Fraza ta oparta jest na czasowniku być (część going to pozostaje zawsze w tej
samej formie), więc jeśli znamy odmianę czasownika być (formy teraźniejsze
– am/is/are, przeszłe – was/were) to umiemy tej frazy używać zarówno
w twierdzeniach, jak i przeczeniach czy pytaniach.
I’m going to stay here until Saturday. – Zostanę tutaj do soboty. / Zamierzam
tu zostać…
You are going to be sick. – Będziesz chory.
He is going to be here in 5 minutes. – On będzie tutaj za 5 minut.
She is going to fail this exam. – Ona obleje ten egzamin.
It is going to be great. – Będzie wspaniale. (dosł. To będzie wspaniale.)
We are going to bring the food. – Przyniesiemy jedzenie.
You are going to be late. – Spóźnicie się.
They are going to take a nap now. – Oni zamierzają uciąć sobie teraz drzemkę.
I’m not going to talk about this. – Nie mam zamiaru o tym rozmawiać.
You are not going to be happy. – Nie będziesz szczęśliwy.
He is not going to help us. – On nie ma zamiaru nam pomagać.
She is not going to sleep in this room. – Ona nie ma zamiaru spać w tym pokoju.
It is not going to be pleasant. – To nie będzie przyjemne.
We are not going to get married. – Nie zamierzamy się pobierać.
You are not going to go with us. – Wy nie pojedziecie z nami.
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They are not going to like it. – To im się nie spodoba.
Am I going to die? – Czy ja umrę?
Are you going to drive there? – Czy ty masz zamiar tam jechać samochodem?
Is he going to visit us? – Czy on ma nas zamiar odwiedzić?
Is she going to come to work tonight? – Czy ona przyjdzie dziś wieczorem do pracy?
Is it going to explode? – Czy to wybuchnie?
Are we going to accept these immigrants? – Czy my zaakceptujemy tych
imigrantów?
Are you going to have the meeting here? – Czy wy macie zamiar odbyć to spotkanie
tutaj?
Are they going to eat this? – Czy oni będą to jeść?
What am I going to do now? – Co ja teraz zrobię?
What are you going to say to her? – Co masz zamiar jej powiedzieć?
When is he going to quit his job? – Kiedy on ma zamiar odejść z pracy?
Where is she going to stay? – Gdzie ona ma zamiar mieszkać?
When is it going to happen? – Kiedy to się stanie?
What are we going to make? – Co przygotujemy?
What are you going to buy? – Co zamierzacie kupić?
Who are they going to arrest? – Kogo oni aresztują?

------------------------We’re going to have fun in the park. – Będziemy się dobrze bawić w parku.
Dude, you’re not going to believe this! – Stary, nie uwierzysz!
Are you going to spend the evening watching TV? – Czy ty masz zamiar spędzić
wieczór oglądając TV?
I’m going to meet Jane at 9 o’clock. – Spotkam się z Jane o 9.oo.
She is going to study abroad. – Ona ma zamiar studiować za granicą.
I’m not going to buy you a new car now. – Nie kupię ci teraz nowego samochodu.
She is going to buy a new TV next week. – Ona ma zamiar kupić nowy telewizor
w przyszłym tygodniu.
Is he going to drive home after this class? – Czy on ma zamiar wracać do domu
autem po tej lekcji?
They are going to visit me next week. – Oni odwiedzą mnie przyszłym tygodniu.
Excuse me, are you going to read this book? – Przepraszam, czy masz zamiar
czytać tę książkę?
We are going to go shopping this weekend. – W ten weekend mamy zamiar jechać
na zakupy.
It’s going to explode! – To wybuchnie!
Are they going to wait for her? – Czy oni będą na nią czekać?
When is she going to send this letter? – Kiedy ona ma zamiar wysłać ten list?
I’m not going to go to hospital. – Nie mam zamiaru iść do szpitala.
How much homework are you going to give them? – Jak dużo pracy domowej masz
zamiar im dać?
What are you going to do after this class? – Co masz zamiar zrobić po tej lekcji?
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I’m not going to wear it this evening. – Nie mam zamiaru tego dziś zakładać.
She’s not going to give you the money back. – Ona nie ma zamiaru oddawać ci
pieniędzy.
Who are you going to visit next Sunday? – Kogo zamierzasz odwiedzić w przyszłą
niedzielę?
Are you going to ask her out? – Czy masz zamiar się z nią umówić?
I’m not going to stay here a minute longer. – Nie mam zamiaru zostawać tu ani
minuty dłużej.
She is going to move to Paris. – Ona zamierza przenieść się do Paryża.
How are you going to do this? – Jak zamierzasz to zrobić?

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Visit – odzwiedzać, zwiedzać			 Stay – zostać, zatrzymać się
Here – tutaj							Leave – wyjechać, opuszczać, zostawiać
In the morning – rano				Sleep – spać
What time – o której godzinie		Nice – miło, miły
Rain – padać, deszcz					Win – wygrać
Buy – kupić							Take a taxi – wziąć taksówkę, złapać taxi		
The best – najlepszy 				At the hotel – w hotelu
Eat – jeść							Dinner – kolacja
Car – samochód						Visit – odwiedzać, zwiedzać
Summer – lato						Take a job – podjąć pracę
Read – czytać						Newspaper – gazeta
Help – pomagać						Surprise – zaskakiwać, niespodzianka
Teacher – nauczyciel					Arrive – przychodzić, przybywać
On time – na czas					Great – wspaniały
Pass the exam – zdać egzamin		 Love - kochać

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

On ma zamiar odwiedzić nas jutro.
On tutaj zostanie.
Wyjedziemy rano.
Czy zamierzasz tutaj spać?
Ona nie zamierza tu zostać.
O której zamierzacie wyjechać?
(To) będzie miło.
(To) będzie padać.
On nie wygra.
Czy zamierzasz to kupić?
On ma zamiar być najlepszy.
Czy oni zamierzają wziąć taksówkę?
Zatrzymamy się w tym hotelu.
O której godzinie zamierzacie jeść kolację?
Gdzie zamierzasz zostawić samochód?
45

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Czy one zamierzają odwiedzić Hiszpanię tego lata?
Nie mam zamiaru odwiedzać cię w ten weekend.
Czy on ma zamiar podjąć tę pracę?
Nie mam zamiaru czytać tej gazety.
Zaskoczymy go!
Czy ona ci pomoże?
Czy twój nauczyciel przyjdzie na czas?
(to) Będzie wspaniale!
Oni nie zdadzą tego egzaminu.
Pokochacie to!

Odpowiedzi:
1.	 He is going to visit us tomorrow.
2.	 He is going to stay here.
3.	 We are going to leave in the morning.
4.	 Are you going to sleep here?
5.	 She is not going to stay here.
6.	 What time are you going to leave?
7.	 It is going to be nice.
8.	 It is going to rain.
9.	 He is not going to win.
10.	 Are you going to buy it?
11.	 He is going to be the best.
12.	 Are they going to take a taxi?
13.	 We are going to stay at this hotel.
14.	 What time are you going to eat dinner?
15.	 Where are you going to leave the car?
16.	 Are they going to visit Spain this summer?
17.	 I’m not going to visit you this weekend.
18.	 Is he going to take this/that job?
19.	 I’m not going to read this newspaper.
20.	 We are going to surprise him!
21.	 Is she going to help you?
22.	 Is your teacher going to arrive on time?
23.	 It is going to be great!
24.	 They are not going to pass this exam.
25.	 You are going to love this!
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would like to
Frazy would like to używa się w celu wyrażania swoich chęci. Dosłownie
odpowiada polskiemu chciałbym. Może być również używana w celu
dopytywania się o czyjeś preferencje, oczekiwania i chęci.
Technicznie, pierwszy wyraz tej frazy (would) ma jednakową formę bez względu
na osobę. Może on być używany w formie pełnej lub skróconej do formy ‘d.
I would like to be alone now, please. – Chciałbym być teraz sam, proszę.
You would like to have a good job. – Chciałbyś mieć dobrą pracę.
He’d like to go with us. – On chciałby iść z nami.
She would like to see you. – Ona chciałaby się z tobą zobaczyć.
We would like to buy it. – Chcielibyśmy to kupić.
They would like to join us. – Oni chcieliby się do nas przyłączyć.
I wouldn’t like to eat anything. – Nie chciałbym nic jeść.
You wouldn’t like to go there. – Nie chciałbyś tam iść.
He wouldn’t like to wait there forever. – On nie chciałby tam czekać wiecznie.
She wouldn’t like to go out tonight. – Ona nie chciałaby dziś wieczorem wychodzić.
We wouldn’t like to go home now. – Nie chcielibyśmy iść teraz do domu.
Would you like to go fishing today? – Czy chciałbyś iść dzisiaj na ryby?
Would he like to work longer tonight? – Czy on chciałby pracować dzisiaj dłużej?
Would they like to eat something? – Czy oni chcieliby coś zjeść?
What would you like to drink? – Czego chciałbyś się napić?
Where would you like to go tonight? – Gdzie chciałabyś dzisiaj iść?
When would they like to leave? – Kiedy oni chcieliby wyjechać?
Would you like to go to a casino one day? – Czy chciałbyś pójść kiedyś do kasyna?
---------------------Would you like to order some food now? – Czy chciałbyś zamówić teraz jakieś
jedzenie?
What would you like to drink? – Czego chciałbyś się napić?
I’d like to go for a trip around the world next year. – Chciałbym jechać w podróż
dookoła świata w przyszłym roku.
What time would you like to check-out, sir? – O której chciałby się Pan
wymeldować?
Would you like to play computer games now? – Czy chciałbyś zagrać teraz
na komputerze?
She’d like to go to the gas station with us. – Ona chciałaby jechać z nami do stacji
benzynowej?
I’d like to sing a song about my city. – Chciałbym zaśpiewać piosenkę o moim
mieście.
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Would you like to meet her? – Czy chciałbyś ją poznać?
We’d like to visit New York next year. - Chcielibyśmy odwiedzić Nowy Jork
w przyszłym roku.
I wouldn’t like to work outside. – Nie chciałbym pracować na zewnątrz.
Would you like to buy this? - Czy chciałbyś to kupić?
I’d like to invite her to my birthday party. – Chciałbym zaprosić ją na moje urodziny.
Where would you like to live in ten years’ time? – Gdzie chciałbyś mieszkać
za dziesięć lat?
Which restaurant would you like to go to tonight? – Do której restauracji
chciałabyś dziś iść?
How many apples would you like to buy? – Ile jabłek chciałbyś kupić?
I’d like to watch the news now. – Teraz chciałbym obejrzeć wiadomości.
What kind of car would you like to have? – Jaki rodzaj samochodu chciałbyś mieć?
Which house would they like to buy? – Który dom oni chcieliby kupić?
How would you like to pay? – Jak chciałbyś zapłacić?

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Buy – kupować 					Work – pracować
For you – dla ciebie				See – zobaczyć, widzieć
Book – książka, rezerwować		 Room – pokój
Here – tutaj						What – co, jaki, czego
Where – gdzie					Live – mieszkać, żyć
Eat – jeść						Do – robić
Today – dzisiaj					Wife – żona
Meet – spotkać, poznać			 Kid – dziecko
Stay – zostać					Long – długo, długi
Have a coffee – napić się kawy Start – zaczynać
Before – przed					Boss – szef
Drink – pić						Have a cigarette – zapalić papierosa
Say – powiedzieć				Something – coś
Call – dzwonić					At the table – przy stole
Car – samochód					New – nowy
Neighbor – sąsiad				Move out – wyprowadzić się
Rent – wypożyczyć

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Chciałbym kupić to.
Ona chciałaby pracować dla ciebie.
Czy chciałbyś to zobaczyć?
Chciałbym zarezerwować pokój.
Nie chciałbym pracować tutaj.
Co chciałbyś kupić?
Gdzie chciałbyś mieszkać?
Co ona chciałaby zjeść?
48

9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Co chciałbyś zrobić dzisiaj?
Moja żona nie chciałaby mieszkać tutaj.
Czy chciałbyś ją poznać?
Moje dzieci chciałyby zostać tutaj dłużej.
Czy chciałbyś napić się kawy?
Chcielibyśmy zacząć przed 9.oo.
Twój szef chciałby cię widzieć.
Czego chciałbyś się napić?
Czy chciałbyś zapalić papierosa?
Chciałbym coś powiedzieć.
Ona nie chciałaby do niego dzwonić.
Kiedy chciałbyś do niej zadzwonić?
Chcielibyśmy zjeść przy tym stole.
Czy on chciałby kupić nowy samochód?
Mój sąsiad chciałby się wyprowadzić.
Czy chciałbyś wypożyczyć samochód?
Gdzie chciałbyś się ze mną zobaczyć?

Odpowiedzi:
1.	 I would like to buy it.
2.	 She would like to work for you.
3.	 Would you like to see it?
4.	 I would like to book a room.
5.	 I wouldn’t like to work here.
6.	 What would you like to buy?
7.	 Where would you like to live?
8.	 What would she like to eat?
9.	 What would you like to do today?
10.	 My wife wouldn’t like to live here.
11.	 Would you like to meet her?
12.	 My kids would like to stay here longer.
13.	 Would you like to have a coffee?
14.	 We would like to start before 9 o’clock.
15.	 Your boss would like to see you.
16.	 What would you like to drink?
17.	 Would you like to have a cigarette?
18.	 I would like to say something.
19.	 She wouldn’t like to call him.
20.	 When would you like to call her?
21.	 We would like to eat at this table.
22.	 Would he like to buy a new car?
23.	 My neighbor would like to move out.
24.	 Would you like to rent a car?
25.	 Where would you like to see me?
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Czasowniki modalne
- Must/Can/Should
Czasowniki modalne mają wiele znaczeń i wykorzystywane są w większości
kontekstów zbieżnie z ich odpowiednikami w języku polskim. Aby móc ich
poprawnie używać, należy poznać ich znaczenie.
Technicznie, czasowniki modalne nie zmieniają swych form ze względu
na osobę i stoją w zdaniu zawsze przed czasownikiem głównym. W pytaniach
i przeczeniach spełniają także funkcję operatorów, a więc to one są ruchomymi
częściami zdania (w pytaniach) oraz to z nimi słowo przeczące NOT tworzy
przeczenia.
Pomimo, iż w większości przypadków twierdzenia i przeczenia są logicznie
sobie przeciwne, należy szczególnie zwrócić uwagę na czasownik must,
którego przeczenie zachowuje się nieco inaczej. Forma przecząca nie muszę
(która w angielskim oparta jest wyłącznie na czasowniku have to) opisana jest
w kolejnym dziale.
Tłumaczenia czasowników modalnych:
Can – umiem, mogę, potrafię
Must – muszę
Should – powinienem
Can not = can’t – nie umiem, nie potrafię, nie mogę
Should not – nie powinienem
Must not – nie wolno
I can help you. – Mogę ci pomóc.
You can rest now. – Możesz teraz odpocząć.
He can call you tomorrow. – On może zadzwonić do ciebie jutro.
She can arrange that. – Ona może to zorganizować.
It can be my wife. – To może być moja żona.
We can speak Chinese. – My umiemy mówić po chińsku.
You can play football very well. – Umiecie bardzo dobrze grać w piłkę.
They can be dangerous. – Oni mogą być niebezpieczni.
I must have this. – Ja muszę to mieć.
You must see this. – Musisz to zobaczyć.
He must be here before noon. – On musi tu być przed południem.
She must study a lot. – Ona musi się dużo uczyć.
It must be magic. – To musi być magia.
50

We must go home now. – Musimy iść teraz do domu.
You must stay here. – Musicie tu zostać.
They must believe him. – Oni muszą mu uwierzyć.
I should go home now. – Powinienem iść teraz do domu.
You should help your sister. – Powinieneś pomóc swojej siostrze.
He should fire you. – On powinien cię zwolnić.
She should clean it. – Ona powinna to posprzątać.
It should be fine now. – Teraz to powinno być dobrze.
We should celebrate! – Powinniśmy to oblać!
You should apologize. – Powinniście przeprosić.
They should see it. – Oni powinni to zobaczyć.
I can’t hear you. – Nie słyszę cię. (dosł. Nie mogę/jestem w stanie cię słyszeć.)
You can’t touch this. – Nie możesz tego dotykać.
He can’t play today. – On nie może dziś grać.
She shouldn’t talk so much. – Ona nie powinna mówić tak dużo.
It shouldn’t be here. – Tego/To nie powinno tu być.
We mustn’t park here. – Nie wolno nam tutaj parkować.
You mustn’t leave your kids alone. – Nie wolno (ci) zostawiać swoich dzieci samych.
They mustn’t use their phones here. – Nie wolno (im) używać tutaj swoich
telefonów.
Can I say something? – Czy mogę coś powiedzieć?
Can you help me? – Czy możesz mi pomóc?
Can he open the door? – Czy on może otworzyć drzwi?
Can she speak louder? – Czy ona może mówić głośniej?
Can it wait? – Czy to może zaczekać?
Can we go home now? – Czy możemy iść teraz do domu?
Can you let us in? – Czy możecie nas wpuścić?
Can they see us? – Czy oni nas widzą? (dosł. Czy oni mogą/są w stanie nas widzieć?)
Should we give you our passports? – Czy powinniśmy dać ci nasze paszporty?
Should they call that restaurant? – Czy oni powinni zadzwonić do tej restauracji?
Must you have a passport to travel to England? – Czy musisz mieć paszport żeby
podróżować do Anglii?
Why must we leave the car here? – Dlaczego musimy tutaj zostawić samochód?
Can you see anything? – Widzisz coś? (dosł. Czy jesteś w stanie coś widzieć?)
We should always eat breakfasts. – Zawsze powinniśmy jeść śniadania.
We must take her to hospital. – Musimy zabrać ją do szpitala.
What can you recommend? – Co może Pan polecić?
I can’t help you. – Nie mogę/nie potrafię/nie umiem ci pomóc.
You should pay for it here. – Powinieneś zapłacić za to tutaj.
We mustn’t stay here. – Nie wolno nam tu zostać.
Can you wait for me, please? – Czy możesz poczekać na mnie?
You should get a new haircut. – Powinieneś się obciąć. (dosł. Powinieneś otrzymać
nową fryzurę.)
They must be too noisy. – Oni muszą być za głośno. (dosł. …zbyt hałaśliwi.)
Can you leave my bag on the bed? – Czy możesz zostawić moją torbę na łóżku?
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Can I have two bottles of water, please? – Czy mogę prosić dwie butelki wody?
(dosł. Czy mogę mieć…)
You mustn’t leave the house after 11pm. – Nie wolno ci opuszczać domu po 23.oo.
She should pay for this. – Ona powinna za to zapłacić.
They must have a lot of money. – Oni muszą mieć dużo pieniędzy.
What can I do for you? – Co mogę dla ciebie zrobić?
Can I help you? – Czy mogę ci pomóc? = W czym mogę służyć?
We should book our tickets today. – Powinniśmy zarezerwować bilety dzisiaj.
You must leave this man. – Musisz zostawić tego człowieka.
I can’t drive any faster. – Nie mogę jechać szybciej.
You should wash your hands now. – Powinieneś teraz umyć ręce.
I can’t open this jar. – Nie mogę otworzyć tego słoika.
My mother mustn’t see you. – Moja matka nie może cię zobaczyć.
When should I return this book? – Kiedy powinienem oddać tę książkę?
I can’t sleep. – Nie mogę spać.
Children must go to school. – Dzieci muszą chodzić do szkoły.
You should ask Mary about it. – Powinieneś o to spytać Mary.

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Do – robić							For me – dla mnie
On time – na czas					Late – późno, spóźniony
Swim – pływaćDrink – pić			 Wait for – czekać na
Children – dzieci					Eat – jeść
A lot of – dużo						Vegetables – warzywa
Take – brać							Pill – tabletka
Where – gdzie						Go – iść
What – co							Doctor – lekarz
See – zobaczyć, wiedzieć, obejrzeć		
Have – mieć, prosić
Passport – paszport					Help – pomagać
Touch – dotykać						Quit – wyjść, rzucić
Smoking – palenie					Sick – chory
Work – pracować					Today – dzisiaj
To – do								Office – biuro
Write – pisać						Stop – zatrzymać
Car – samochód						Contact – kontaktować się z
Much – dużo

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Ja mogę to zrobić.
Czy możesz to zrobić dla mnie?
Musimy być na czas.
Nie możemy być spóźnieni.
On nie potrafi pływać.
Nie powinieneś tego pić.
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7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Czy możesz na mnie zaczekać?
Dzieci powinny jeść dużo warzyw.
Ona musi wziąć tę tabletkę.
Gdzie powinienem iść?
Co powinienem zrobić?
Lekarz powinien to obejrzeć.
Czy mogę to obejrzeć?
Czy mogę prosić o paszport?
On musi być chory.
Czy możecie nam pomóc?
Nie wolno ci tego dotykać.
Nie możesz tego dotykać.
On musi rzucić palenie.
Nie mogę pracować dzisiaj.
Musisz iść do biura.
Ona nie umie pisać.
Musimy zatrzymać ten samochód.
Nie mogę skontaktować się ze Stevenem.
Ona nie powinna tak dużo jeść.

Odpowiedzi:
1.	 I can do it.
2.	 Can you do it for me?
3.	 We must be on time.
4.	 We must not be late.
5.	 He can’t swim.
6.	 You shouldn’t drink it.
7.	 Can you wait for me?
8.	 Children should eat a lot of vegetables.
9.	 She must take this pill.
10.	 Where should I go?
11.	 What should I do?
12.	 A doctor should see it.
13.	 Can I see it?
14.	 Can I have your passport?
15.	 He must be sick.
16.	 Can you help us?
17.	 You must not touch this.
18.	 You can’t touch this.
19.	 He must quit smoking.
20.	 I can’t work today.
21.	 You must go to the office.
22.	 She can’t write.
23.	 We must stop this car.
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24.	 I can’t contact Steven.
25.	 She shouldn’t eat so much.

want to
Zwrot want to oznacza chcieć. Jest on używany tak, jak każdy inny czasownik
regularny, a więc podlega wszystkim regułom narzuconym przez angielskie
czasy – w czasie Present Simple przyjmuje końcówkę –s, w czasie przeszłym –
ed, w czasie przyszłym potrzebuje słowa will.
Jeżeli po czasowniku want występuje kolejny czasownik, to ma on formę
bezokolicznika, a formy bezokolicznika otrzymuje się przez dodanie
do czasownika wyrazu to. Aby o tym pamiętać, niektórzy przyjmują, że chcieć
to po angielsku want to.
Jeżeli po czasowniku want występuje obiekt, możemy opuścić słówko to.
Czasami czasownik want może występować w nieco zmodyfikowanych
konstrukcjach – więcej na ten temat opisano w rozdziale o czasowniku need.
I want to be with you. – Chcę być z tobą.
You want to be successful. – Chcesz odnieść sukces. (dosł. Chcesz być pełen
sukcesu.)
He wants to talk to you. – On chce z tobą rozmawiać.
She wants me. – Ona mnie pragnie. (dosł. Ona mnie chce.)
It wants to leave the cage. – Ono/To chce opuścić klatkę.
We want peace. – My chcemy pokoju.
You want to see this. – Chcesz to zobaczyć.
They want to ask you something. – Oni chcą cię (o) coś zapytać.
I don’t want this. – Nie chcę tego.
You don’t want to be late. – Nie chcesz się spóźnić. (dosł. Nie chcesz być
spóźnionym.)
He doesn’t want to go home. – On nie chce iść do domu.
She doesn’t want anything. – Ona nie chce niczego.
It doesn’t want to calm down. – Ono/To nie chce się uspokoić.
We don’t want to cause any trouble. – Nie chcemy sprawiać kłopotu.
You don’t want to make me angry. – Nie chcecie mnie denerwować. (dosł. Nie
chcecie uczynić mnie zdenerwowanym.)
They don’t want to lose. – Oni nie chcą przegrać.
Do you want to order some food? – Czy chcesz zamówić jakieś jedzenie?
Does he want to play football? – Czy on chce grać w piłkę?
Do they want to say something? – Czy oni chcą coś powiedzieć?
What do you want? – Czego chcesz?
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What does she want? – Czego ona chce?
When do you want to eat breakfast? – Kiedy chcesz zjeść śniadanie?
----------------------------I don’t want to visit your brother. – Nie chcę odwiedzać twojego brata.
I want to buy this house. – Chcę kupić ten dom.
What do you want to eat? – Co chcesz zjeść?
He wants to take a pee/poo. – On chce zrobić siusiu/kupkę.
Do you want to sleep here tonight? – Czy chcesz tu dzisiaj spać?
Nobody wants to lose. – Nikt nie chce przegrać. (dosł. Nikt chce przegrać.)
She doesn’t want a cigarette. – Ona nie chce papierosa.
Does he want to go to Kraków with me? – Czy on chce jechać do Krakowa ze mną?
They want to see your room. – Oni chcą zobaczyć twój pokój.
She doesn’t want to fly to Chicago. – Ona nie chce lecieć do Chicago.
Why did you want to see me? – Dlaczego chciałeś się ze mną zobaczyć? (dosł. …
mnie zobaczyć?)
I wanted to win. – Chciałem wygrać.
What did you want to say? – Co chciałeś powiedzieć?
They wanted to meet us before the game. – Oni chcieli spotkać się z nami przed
meczem.
What do you want to do after this class? – Co chcesz zrobić po tej lekcji?
What does he want to get for his birthday? – Co on chce dostać na swoje urodziny?
Where do you want to go tonight? – Gdzie chcesz iść dziś wieczorem?

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Buy – kupować					New – nowy
Car – samochód					What – co, czego
Where – gdzie					Go – iść
Help – pomagać					See – widzieć, zobaczyć
Cigarette – papieros				Stay – zostać
Here – tutaj						Alone – sam
Work – pracować				Eat – jeść
Tell – powiedzieć				Something – coś
Live – mieszkać					City center – centrum miasta
In – w							Watch TV – oglądać TV
Cancel – odwołać				Appointment – wizyta, spotkanie
Pay – płacić						Now – teraz
Big – duży						Leave – zostawić, wyjeżdżać
On Friday – w piątek			When – kiedy
Why – dlaczego					Boss – szef
Build – budować					House – dom
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Mother – mama				Blue – niebieski
Flower – kwiat				Any – jakiś, jakikolwiek, żaden
With you – z tobą

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Chcemy kupić to.
Czy chcesz kupić nowy samochód?
Co chcesz kupić?
Gdzie chcesz iść?
Chcę ci pomóc.
On chce cię zobaczyć.
Chcesz papierosa?
Nie chcę zostać tutaj sam.
Ona nie chce tutaj pracować.
Nie chcę tego jeść.
Ona chce powiedzieć ci coś.
Ona nie chce mieszkać w centrum miasta.
Nie chcemy oglądać telewizji.
Chcę odwołać moją wizytę.
Czy chcesz zapłacić teraz?
Ona chce większy samochód.
Czego on chce?
Chcemy wyjechać w piątek.
Kiedy chcecie wyjechać?
Dlaczego on chce wyjechać dzisiaj?
Twój szef chce cię widzieć.
Oni chcą zbudować dom tutaj.
Moja mama chce kupić niebieskie kwiaty.
Nie chcę żadnych kwiatów.
Chcę być z tobą.

Odpowiedzi:
1.	 We want to buy it.
2.	 Do you want to buy a new car?
3.	 What do you want to buy?
4.	 Where do you want to go?
5.	 I want to help you.
6.	 He wants to see you.
7.	 Do you want a cigarette?
8.	

I don’t want to stay here alone.

10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

I don’t want to eat this.
She wants to tell you something.
She doesn’t want to live in the city center.
We don’t want to watch TV.
I want to cancel my appointment.

9.	

She doesn’t want to work here.
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15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Do you want to pay now?
She wants a bigger car.
What does he want?
We want to leave on Friday.
When do you want to leave?
Why does he want to leave today?
Your boss wants to see you.
They want to build a house here.
My mother wants to buy blue flowers.
I don’t want any flowers.
I want to be with you.

have to (=need to)
Czasownik have to (czyli technicznie – czasownik have występujący z innym
czasownikiem w formie bezokolicznika) oznacza musieć. Takiej formy
nie należy mylić z samodzielnym czasownikiem have, którego głównym
znaczeniem jest mieć. Czasownik have to odmienia się przez osoby i przyjmuje
w tej odmianie formy have to lub has to. Jedyną możliwością zaprzeczenia
czasownika have to jest zastosowanie operatora (do, did, will) ze słowem
przeczącym not. To jedyna droga w języku angielskim, żeby powiedzieć,
że czegoś nie musimy robić.
Zwrot need to jest synonimem zwrotu have to i także oznacza musieć.
Tego zwrotu nie należy mylić z samodzielnym słowem need, które oznacza
potrzebować. Innym synonimem, który ma to samo znaczenie jest modalny
czasownik must, ale jego charakterystyka w zakresie form przeczących jest dość
nietypowa.
Odmiana zwrotu have to przez osoby, zdania twierdzące:
I have to … - Ja muszę…
You have to … - Ty musisz…
He has to… - On musi…
She has to… - Ona musi…
It has to… - Ono/To musi…
We have to… - My musimy…
You have to… - Wy musicie…
They have to… - Oni muszą…
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Jedyną możliwością utworzenia zdań przeczących jest użycie operatora
(odpowiedniego dla danego czasu) oraz słowa przeczącego not. W czasie
teraźniejszym przeczenia wyglądają następująco:
I don’t have to … - Ja nie muszę…
You don’t have to … - Ty nie musisz…
He doesn’t have to… - On nie musi…
She doesn’t have to… - Ona nie musi…
It doesn’t have to… - Ono/To nie musi…
We don’t have to… - My nie musimy…
You don’t have to… - Wy nie musicie…
They don’t have to… - Oni nie muszą…

Pytania typu tak/nie:
Do I have to…? – Czy ja muszę…?    Krótkie odpowiedzi: Yes, I do. / No, I don’t. //
Yes, you do. No, you don’t.
Do you have to…? – Czy ty musisz…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, I do. / No, I don’t. //
Yes, you do. No, you don’t.
Does he have to…? – Czy on musi…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, he does. / No, he
doesn’t.
Does she have to…? – Czy ona musi…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, she does. / No, she
doesn’t.
Does it have to…? – Czy to musi…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, it does. / No, it doesn’t.
Do we have to …? – Czy my musimy…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, we do. / No,
we don’t. // Yes, you do. No, you don’t.
Do you have to…? – Czy wy musicie…?   Krótkie odpowiedzi: Yes, we do. / No,
we don’t. // Yes, you do. No, you don’t.
Do they have to…? – Czy oni muszą…?   Yes, they do. No, they don’t.

Utworzenie pytań szczegółowych wymaga od nas jedynie dodania
odpowiedniego słowa pytającego do form zaprezentowanych powyżej:
When do I have to…? – Kiedy muszę…?
Where do you have to…? – Gdzie ty musisz…?
Who does he have to…? – Kogo on musi…?
When do we have to …? – Kiedy musimy…?
Why do they have to…? – Dlaczego oni muszą…?
I have to see her. – Muszę się z nią zobaczyć. (dosł. Muszę ją widzieć.)
You have to let me go. – Musisz mnie puścić.
He has to help us. – On musi nam pomóc.
She has to do it. – Ona musi to zrobić.
It has to stop. – To musi się skończyć.
We have to fly there. – Musimy tam polecieć.
You have to see this. – Musicie to zobaczyć.
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They have to be there on time. – Oni muszą być tam na czas.
I don’t have to go to school today. – Nie muszę iść dzisiaj do szkoły.
You don’t have to buy that. – Nie musisz tego kupować.
He doesn’t have to know. – On nie musi się o tym dowiedzieć.
She doesn’t have to work on her own. – Ona nie musi pracować sama.
It doesn’t have to be so noisy. – To nie musi być tak głośno. (dosł. …tak głośne.)
We don’t have to call anybody. – Nie musimy dzwonić do nikogo.
You don’t have to take this test. – Nie musicie podchodzić do tego testu. (dosł. …
brać tego testu.)
They don’t have to wait for us. – Oni nie muszą na nas czekać.
Do I have to sign this? – Czy muszę to podpisać?
Do you have to study a lot? – Czy ty musisz się uczyć dużo?
Does he have to take care of his dog? – Czy on musi opiekować się swoim psem?
Does she have to have a passport? – Czy ona musi mieć paszport?
Does it have to look good? – Czy to musi wyglądać dobrze? (dosł. …wyglądać dobry?)
Do we have to pay for this? – Czy my musimy za to płacić?
Do you have to look at me? – Czy wy musicie się na mnie patrzeć?
Do they have to wear black clothes? – Czy oni muszą nosić czarne ubrania?
What do I have to do? – Co muszę zrobić?
Why do you have to take these pills? – Dlaczego musisz brać te tabletki?
Where does he have to put it? – Gdzie on musi to położyć?
Why does she have to be so rude? – Dlaczego ona musi być taka nieuprzejma?
Where do we have to go? – Gdzie musimy iść?
Who do you have to ask? – Kogo musicie zapytać?
Where do they have to sit? – Gdzie oni muszą usiąść?
--------------------------He has to work tonight. – On musi pracować dziś wieczorem.
They don’t have to work on Sundays. – Oni nie muszą pracować w niedziele.
She doesn’t have to go to school tomorrow. – Ona nie musi iść jutro do szkoły.
Did you have to stay there yesterday? – Czy musiałeś tam zostać wczoraj?
He has to go outside now. – On musi teraz iść na zewnątrz.
We have to go on a diet. – Musimy przejść na dietę.
Do you have to cook at home? – Czy musisz gotować w domu?
I don’t have to take your kids to school. – Nie muszę zabierać twoich dzieci
do szkoły.
I have to go home after this class. – Muszę jechać do domu po tej lekcji.
They don’t have to pay for this. – Oni nie muszą za to płacić.
What do you have to do every day? – Co musisz robić każdego dnia?
We have to come here tomorrow. – Musimy tu przyjść jutro.
What time do you have to be home tonight? – O której musicie być dziś wieczorem
w domu?
You don’t have to listen to me. – Nie musisz mnie słuchać.
What do we have to do? – Co musimy zrobić?
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Who do they have to see in Chicago? – Kogo oni muszą spotkać w Chicago?
We have to order some food. – Musimy zamówić jedzenie.
My father had to work yesterday. – Mój ojciec musiał wczoraj pracować.

Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Work – praca, pracować				On Tuesday – we wtorek
To – do								Go – iść
Tomorrow – jutro					See – widzieć, zobaczyć
Do – robić							Today – dzisiaj
ID – dowód osobisty					Leave – zostawiać, wyjeżdżać, opuszczać
Help – pomagać						Sister – siostra
Book – książka, rezerwować			 Pay for – płacić za
Ask – pytać, prosić					Read – czytać
What – co, czego						Where – gdzie
Now – teraz							Yesterday – wczoraj
Call – dzwonić do					When – kiedy
There – tam							Here – tutaj
Wear – nosić (ubranie)				Hard hat – kask
Meet – spotkać, poznać				Parents – rodzice
Buy – kupować						Bike – rower
Read – czytać

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

On musi pracować we wtorek.
Czy musisz iść do pracy jutro?
Musisz to zobaczyć.
On musi zrobić to.
On musiał to zrobić.
Musimy to zrobić dzisiaj.
Musisz zostawić swój dowód osobisty tutaj.
Musimy pomóc naszej siostrze.
Nie musisz rezerwować stolika.
On nie musi płacić za to.
Nie musisz pytać.
Musimy przeczytać tę książkę.
Co musicie zrobić?
Gdzie muszę iść?
Musimy zapłacić teraz.
Czy musimy zapłacić teraz?
Nie musimy płacić teraz.
Nie musieliśmy płacić wczoraj.
Nie musisz do niej dzwonić.
Kiedy musisz tam iść?
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21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Musicie zostawić wasz samochód tutaj.
Nie musisz nosić tutaj kasku.
Muszę poznać jej rodziców.
On musi kupić nowy rower.
On nie musi tego czytać.

Odpowiedzi:
1.	 He has to work on Tuesday.
2.	 Do you have to go to work tomorrow?
3.	 You have to see this.
4.	 He has to do it.
5.	 He had to do it.
6.	 We have to do it today.
7.	 You have to leave your ID here.
8.	 We have to help our sister.
9.	 You don’t have to book a table.
10.	 He doesn’t have to pay for this.
11.	 You don’t have to ask.
12.	 We have to read this book.
13.	 What do you have to do?
14.	 Where do I have to go?
15.	 We have to pay now.
16.	 Do we have to pay now?
17.	 We don’t have to pay now.
18.	 We didn’t have to pay yesterday.
19.	 You don’t have to call her.
20.	 When do you have to go there?
21.	 You have to leave your car here.
22.	 You don’t have to wear a hard hat here.
23.	 I have to meet her parents.
24.	 He has to buy a new bike.
25.	 He doesn’t have to read it.
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need
Czasownik need oznacza potrzebować. Jest to czasownik regularny,
który poddaje się wszystkim zasadom obowiązującym inne czasowniki
w konstrukcjach czasowych. Na czym polega jego wyjątkowość? Na tym,
że są aż trzy modele zachowania zdań z wykorzystaniem tego czasownika,
a każde wiąże się z nieznaczną zmianą ogólnego wydźwięku zdania. Podobnie
zachowuje się też czasownik want to.
Po czasowniku need możemy użyć bezpośrednio obiektu (rzeczownika).
Przyjmuje on wtedy znaczenie potrzebować czegoś:
I need water. – Potrzebuję wody.
She doesn’t need me. – Ona mnie nie potrzebuje.
He needs help. – On potrzebuje pomocy.

W innym wariancie, możemy po nim użyć bezokolicznika. Przyjmuje wtedy
znaczenie musieć. Jest wtedy równoważny formie have to, która została opisana
w poprzednim rozdziale:
We need to help him. – Musimy mu pomóc.
He needs to see this. – On musi to zobaczyć.
They need to drink it. – Oni muszą to wypić.

Trzecim wariantem jest umieszczenie w zdaniu po czasowniku need osoby
(adresata) oraz użycie bezokolicznika (to + czasownik). Wtedy, odnosimy
wyrażoną konieczność do osoby trzeciej. Taką właściwość ma także wyrażenie
want to.
I need you to come here. – Musisz tutaj przyjść. (dosł. Ja potrzebuję ciebie, żebyś
tu przyszedł.)
We need you to sign this. – Potrzebujemy, żebyś to podpisał.
They need me to help them. – Oni potrzebują, żebym im pomógł.

Najpopularniejszym wariantem użycia tego czasownika jest wariant pierwszy.
Oto jego przykłady:
I need money. – Potrzebuję pieniędzy.
You need me. – Potrzebujesz mnie.
He needs help. – On potrzebuje pomocy.
She needs an answer. – Ona potrzebuje odpowiedzi.
It needs repairing. – To potrzebuje naprawy.
We need more time. – Potrzebujemy więcej czasu.
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You need practice. – Potrzebujecie praktyki.
They need freedom. – Oni potrzebują wolności.
I don’t need you. – Nie potrzebuję cię.
You don’t need a driving license. – Nie potrzebujesz prawa jazdy.
He doesn’t need us. – On nas nie potrzebuje.
She doesn’t need anybody. – Ona nie potrzebuje nikogo.
It doesn’t need oil. – To nie potrzebuje oleju.
We don’t need our car. – Nie potrzebujemy naszego samochodu.
You don’t need any tickets. – Nie potrzebujecie żadnych biletów.
They don’t need alcohol. – Oni nie potrzebują alkoholu.
Do I need a visa? – Czy ja potrzebuję wizy?
Do you need a short break? – Czy potrzebujesz krótkiej przerwy?
Does he need his medicine? – Czy on potrzebuje swojego lekarstwa?
Does she need a car? – Czy ona potrzebuje samochodu?
Does it need attention? – Czy to wymaga uwagi?
Do we need anything? – Czy my czegokolwiek potrzebujemy?
Do you need food? – Czy potrzebujecie jedzenia?
Do they need help? – Czy oni potrzebują pomocy?
What do I need? – Czego ja potrzebuję?
When do you need it? – Kiedy tego potrzebujesz?
Why does he need us? – Dlaczego on nas potrzebuje?
How many cigarettes do we need? – Ile papierosów potrzebujemy?
How much do you need? – Ile potrzebujesz?
When do they need this? – Kiedy oni potrzebują tego?
-----------------------------Do you need any money today? – Czy potrzebujecie dziś jakichkolwiek pieniędzy?
I need your help. – Potrzebuję twojej pomocy.
Do they need more time? – Czy oni potrzebują więcej czasu?
She needs a new jacket. – Ona potrzebuje nowej kurtki.
What do they need? – Czego oni potrzebują?
Did you need anything? – Potrzebowałeś czegoś?
We don’t need anything. – Nie potrzebujemy niczego.
He needs this kind of book. – On potrzebuje książki tego rodzaju.
Why does he need it? – Dlaczego on potrzebuje tego?
Do we need more water? – Czy potrzebujemy więcej wody?
I don’t need a map. – Nie potrzebuję mapy.
I need the Internet password. – Potrzebuję hasło do Internetu.
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Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Carpet – dywan					New – nowy
Taxi / Cab- taksówka			Help – pomoc
More – więcej					Money – pieniądze
Time – czas						Car – samochód
Child – dziecko					Children – dzieci
Clothes – ubrania				Father – ojciec
Every – każdy					Gun – broń
Big – duży						House – dom
Cheap – tani					Room – pokój
Computer – komputer			 Passport – paszport
What – co, czego					Why – dlaczego
A lot of – dużo					Fresh – świeży
Flower – kwiat					Vacation – urlop
Day off – dzień wolnego			 Today – dzisiaj
Anything – cokolwiek, nic

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

Potrzebuję nowego dywanu.
Czy potrzebujesz taksówki?
Oni potrzebują więcej pieniędzy.
Ona potrzebuje ciebie.
Nie potrzebuję pomocy.
Czy potrzebujesz więcej czasu?
On nie potrzebuje samochodu.
Moje dzieci potrzebują nowych ubrań.
Każde dziecko potrzebuje ojca.
Czy potrzebujesz broni?
Potrzebujemy większego domu.
Czy potrzebujesz tańszego pokoju?
Nie potrzebujemy nowego komputera.
Czy potrzebuję paszportu?
Ona potrzebuje 10 Dolarów.
Czy potrzebujesz mnie?
Czego potrzebujesz?
Dlaczego potrzebujesz nowego samochodu?
Ona nie potrzebuje taksówki.
Potrzebujemy dużo świeżych kwiatów.
On potrzebuje urlopu.
Oni potrzebują dwóch dni wolnego.
Czy ona potrzebuje tego dzisiaj?
Czego oni potrzebują?
Nie potrzebuję nic.
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Odpowiedzi:
1.	 I need a new carpet.
2.	 Do you need a taxi / a cab?
3.	 They need more money.
4.	 She needs you.
5.	 I don’t need help.
6.	 Do you need more time?
7.	 He doesn’t need a car.
8.	 My children need new clothes.
9.	 Every child needs a father.
10.	 Do you need a gun?
11.	 We need a bigger house.
12.	 Do you need a cheaper room?
13.	 We don’t need a new computer.
14.	 Do I need a passport?
15.	 She needs ten Dollars.
16.	 Do you need me?
17.	 What do you need?
18.	 Why do you need a new car?
19.	 She doesn’t need a taxi.
20.	 We need a lot of fresh flowers.
21.	 He needs a vacation.
22.	 They need two days off.
23.	 Does she need it today?
24.	 What do they need?
25.	 I don’t need anything.

there is/ there are
Ten typ struktury pozwala nam zbudować zdania, które w języku polskim
naturalnie zaczynają się od dopełnienia, czyli wskazują co gdzie się znajduje.
Naturalnie, dzięki tym strukturom możemy również mówić o tym, czego gdzieś
nie ma.
Technicznie fraza there is używana jest do umiejscawiania pojedynczych
elementów, a jej odpowiednik w liczbie mnogiej – there are, używany jest
do mówienia o większej liczbie elementów. W praktyce, większość osób nie
rozróżnia tego podziału i używa jedynie frazy there is w obu tych przypadkach.
There is a rat in the toilet. – W muszli jest szczur.
There is a big house at the end of the street. – Na końcu ulicy jest/znajduje się duży dom.
There isn’t any juice in the fridge. – W lodówce nie ma żadnego soku.
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There isn’t a TV in this room. – W tym pokoju nie ma łóżka.
There are 50 hotels in this city. – W tym mieście jest 50 hoteli.
There are some people in the lobby. – W lobby są jacyś ludzie.
There aren’t any windows in this room. – W tym pokoju nie ma żadnych okien.
There aren’t too many people here. – Nie ma tu zbyt dużo ludzi.

Logicznie w niektórych przypadkach można poradzić sobie bez tej frazy, bo jej
wydźwięk to prawie to samo, co lekko zmodyfikowane zdanie z czasownikiem
have:
There is a big bed in this room. – W tym pokoju jest duże łóżko.
This room has a big bed. – Ten pokój ma duże łóżko.
There aren’t any free parking spots in this car garage. – W tym garażu nie
ma żadnych wolnych miejsc parkingowych.
This garage hasn’t any free parking spots. – Ten garaż nie ma żadnych wolnych
miejsc parkingowych.
----------------------Is there anyone here? – Czy jest tu kto?
There is a big scratch on the side of the car. – Na boku auta jest wielkie zadrapanie.
Are there any interesting places in this city? – Czy w tym mieście są jakieś
interesujące miejsca?
There is a letter for you in the kitchen. – W kuchni jest list do ciebie.
Is there anything for me? – Czy jest coś dla mnie?
Why are there so many people in the street? – Dlaczego na ulicy jest tak wiele osób?
Is there a restroom here? – Czy jest tutaj toaleta?
There are three types of cake on our menu. – W naszym menu są trzy typy tortów/
ciast.
Is there anything I can do for you? – Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
Is there a doctor here? – Czy jest tutaj lekarz?
Is there any place I can buy alcohol in this area? – Czy w tej okolicy jest jakieś
miejsce, gdzie mogę kupić alkohol?
There’s an interesting film on TV tonight. – W TV jest dziś interesujący film.
There are three concerts on the beach tonight. – Dziś na plaży są trzy koncerty.
Is there a problem, sir? – Czy jest jakiś problem, proszę pana?
There is no coverage. – Nie ma zasięgu (w telefonie).
Is there a Wi-Fi here? – Czy jest tutaj Wi-Fi?
There are too many pe ople on that boat. – Na tej łódce jest za dużo ludzi.
There is no place like home. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. (dosł.Nie
ma takiego miejsca, jak dom.)
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Ćwiczenia – użyj informacji z rozdziału oraz mini-banku słów i przetłumacz
zdania na język angielski:
Bus – autobus				
On the bus – w autobusie
Seat – siedzenie/miejsce		 Room – pokój
Student – uczeń				
Class – klasa
In – w				 Anybody – ktokolwiek, nikt
Here – tutaj				 Town – miasteczko
Cinema – kino				
Any – jakikolwiek, żaden
Hotel –hotel				 Page – strona
Book – książka				
How many – ile
In the corner – w rogu			
Bag – torba
Why – dlaczego				
Here – tutaj
Car – samochód				
Big – duży
Bed – łóżko				 Restaurants – restauracja
Fridge – lodówka			 Cheese – ser
Table – stół				 Church – kościół
At the end of – na końcu		 Street – ulica
Car-park – parking			
People – ludzie
In the picture – na obrazku/zdjęciu Over – ponad
Photo – zdjęcie				
Album – album
Elephant – słoń				
Zoo – Zoo
Bank – bank				
In the street – na ulicy
Mistake – błąd				
Sentence – zdanie
Gas-station – stacja benzynowa
Village – wioska
Fly – mucha, latać			 Soup – zupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

W autobusie jest 40 miejsc.
W moim pokoju nie ma telewizora.
W mojej klasie jest 25 uczniów.
Nie ma tutaj nikogo.
Czy w twoim miasteczku jest kino?
W tym miasteczku nie ma żadnych hoteli.
W tej książce jest 60 stron.
Ile jest stron w tej książce?
W rogu pokoju jest torba.
Dlaczego jest tutaj 5 samochodów?
Czy w tym pokoju jest duże łóżko?
W tym hotelu nie ma restauracji.
W lodówce nie ma żadnego sera.
Ile w tym hotelu jest pokoi?
Na stole nie ma torby.
Na końcu ulicy znajduje się kościół.
Czy jest tutaj parking?
Na tym obrazku jest trzech ludzi.
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19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

W tym albumie jest ponad 500 zdjęć.
Czy w tym Zoo są słonie?
Czy na tej ulicy jest bank?
W tym zdaniu jest błąd.
W tej wiosce nie ma stacji benzynowej.
Czy w tej wiosce jest stacja benzynowa?
W mojej zupie jest mucha!

Odpowiedzi:
1.	 There are 40 seats on the bus.
2.	 There isn’t a TV in my room.
3.	 There are 25 students in my class.
4.	 There isn’t anybody here.
5.	 Is there a cinema in your town?
6.	 There aren’t any hotels in this town.
7.	 There are sixty pages in this book.
8.	 How many pages are there in this book?
9.	 There is a bag in the corner of the room.
10.	 Why are there 5 cars here?
11.	 Is there a big bed in this room?
12.	 There isn’t a restaurant in this hotel.
13.	 There isn’t any cheese in the fridge.
14.	 How many rooms are there in this hotel?
15.	 There isn’t a bag on the table.
16.	 There is a church at the end of the street.
17.	 Is there a car-park here?
18.	 There are three people in this picture.
19.	 There are over 500 photos in this album.
20.	 Are there elephants in this Zoo?
21.	 Is there a bank in this street?
22.	 There is a mistake in this sentence.
23.	 There isn’t a gas-station in this village.
24.	 Is there a gas-station in this village?
25.	 There is a fly in my soup!
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ANGIELSKI – KOREPETYCJE 1
Angielski w testach.
Poziom: A1-B2, szkoła średnia – matura na poziomie podstawowym
Angielski-korepetycje 1 to repetytorium w jasny sposób omawiające zakres gramatyki
języka angielskiego na poziomie szkoły średniej. Książka służy pomocą w zrozumieniu
wszystkich zagadnień gramatycznych występujących w programie nauczania. Dzięki
tysiącom ćwiczeń stanowi doskonałe źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Angielski-korepetycje 1 to pozycja, która towarzyszy uczniowi przez wszystkie lata
nauki w szkole średniej.
Oprócz zagadnień gramatycznych, książka oferuje komplet wiedzy związanej
z posługiwaniem się językiem angielskim. Rozdziały ponadprogramowe obejmują
słowotwórstwo, słownictwo (czasowniki frazalne) oraz rozbudowaną część Use of
English (angielski użytkowy).
Większość materiałów w książce stanowią testy służące samokształceniu – tłumaczenie
zdań, testy wielokrotnego wyboru, formowanie słów, testy na uzupełnianie zdań.
Wszystkie testy posiadają klucz z rozwiązaniami. Dodatkowo, w przypadku pracy
z ćwiczeniami w języku angielskim, klucz wyposażony jest w tłumaczenia wszystkich
przykładów. Dzięki temu, książka nie wymaga używania dodatkowych pomocy
dydaktycznych, jak np. słownik.
Angielski-korepetycje 1 to kompletne repetytorium do nauki języka angielskiego
w szkole średniej. Skierowane jest do osób, które szukają rzetelnej wiedzy o budowie
i użyciu języka angielskiego oraz celują w najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego
na poziomie podstawowym.
Angielski-korepetycje 1 – z tą książką:
– dowiesz się jak budować poprawne struktury języka angielskiego
– przygotujesz się do każdego egzaminu w szkole średniej
– zdobędziesz wiedzę przez praktykę i rozwiązywanie testów
– nabędziesz pewności w posługiwaniu się językiem angielskim
– znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania
– nadrobisz wszelkie zaległości
– zostaniesz liderem w gronie swoich rówieśników
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ANGIELSKI – KOREPETYCJE 2
Angielski w testach.
Poziom: B2-C1, szkoła średnia – matura na poziomie rozszerzonym, studia, FCE
Angielski-korepetycje 2 to repetytorium w jasny sposób omawiające zakres gramatyki
języka angielskiego na poziomie szkoły średniej i studiów (studia na wszystkich
kierunkach, także anglistyka). Książka służy pomocą w zrozumieniu wszystkich
zagadnień gramatycznych występujących w programie nauczania szkół średnich
oraz uczelni wyższych. Dzięki tysiącom ćwiczeń stanowi doskonałe źródło wiedzy
teoretycznej i praktycznej.
Angielski-korepetycje 2 jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich,
przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, studentów
oraz osób przygotowujących się do egzaminu FCE. Książka przeznaczona jest
na wszystkie lata nauki w szkole średniej i na studiach.
Rozdziały ponadprogramowe obejmują słowotwórstwo, tłumaczenia z zakresu
poszczególnych działów gramatyki oraz tłumaczenia z pełnego zakresu gramatyki,
słownictwo z zakresu użycia struktur specjalnych oraz rozbudowaną część
transformacji.
Większość materiałów w książce stanowią testy służące samokształceniu – tłumaczenie
zdań, testy wielokrotnego wyboru, formowanie słów, testy na uzupełnianie zdań.
Wszystkie testy posiadają klucz z rozwiązaniami. Dodatkowo, w przypadku pracy
z ćwiczeniami w języku angielskim, klucz wyposażony jest w tłumaczenia wszystkich
przykładów. Dzięki temu, książka nie wymaga używania dodatkowych pomocy
dydaktycznych, jak np. słownik.
Angielski-korepetycje 2 – z tą książką:
– przećwiczysz umiejętność użycia struktur gramatycznych
– mocno poszerzysz zasoby słownictwa
– przygotujesz się do każdego egzaminu w szkole średniej i na studiach
– przygotujesz się do egzaminu FCE i innych egzaminów międzynarodowych
– zdobędziesz wiedzę przez praktykę i rozwiązywanie testów
– znajdziesz objaśnienie wszystkich zagadnień poruszanych w toku nauczania (szkoła
średnia i studia)
– osiągniesz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim
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Angielski-korepetycje
SUPERSTARTER
Angielski w przykładach. Kompendium konwersacyjne.
Poziom: A1-B1
Książka przeznaczona dla osób, które szukają sposobu szybkiego opanowania podstaw
użycia języka angielskiego.
Książka przedstawia zbiór materiału koniecznego do efektywnej komunikacji w języku
angielskim. Krok po kroku omawia zagadnienia, jakimi musi posługiwać się osoba
ucząca się, aby poradzić sobie z mówieniem po angielsku w obcym kraju, podczas
egzaminów ustnych, w podróży i pracy w krajach anglojęzycznych.
Superstarter – z tą książką:
– poznasz to, co niezbędne w komunikacji po angielsku
– przygotujesz się do egzaminów ustnych
– szybko powtórzysz komunikatywny Angielski

SUPERSTARTER + SŁOWNIK = UMIESZ MÓWIĆ PO ANGIELSKU
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