
1. To be - czasownik być
Na początku zobacz materiał video z wyjaśnieniem to be w którym staram się wyjaśnić podstawy związane z
czasownikiem to be, czyli angielskie być.
W tym materiale poznasz i utrwalisz kilka przykładów zawierających kilka przymiotników.

Oto kilkadziesiąt przykładów z to be. Odsłuchaj ich w pliku mp3

Ćwiczenia

(Jeśli nie znasz któregoś ze słówek, sprawdź jego znaczenie w internecie, używając Google translate lub
innego słownika)

Uzupełnij
1. I … tall
2. She ... very nice
3. He … handsome
4. They … short
5. We … busy
6. You … very fast
7. It … difficult
8. They … old
9. You … very sad
10. It … hot

Jakie będą skróty tych wyrażeń?
Przykład: you are = you’re

1. I am nice = ………...
2. She is my friend = …………….
3. He is very busy = ……………
4. They are slow = ……………
5. It is expensive = ………..
6. We are smart = …………
7. It is dry = …………
8. He is bad = ………
9. I am pretty = ………..
10. You are ugly = ……..

Przetłumacz z polskiego na angielski
1. Jestem wysoki
2. To jest wielkie
3. Jesteśmy szczęśliwi
4. On jest miły
5. Oni są mili
6. One są piękne
7. Jestem bardzo zajęty
8. Jesteśmy zajęte
9. To jest bardzo tanie
10. To jest bardzo drogie



Poprawne odpowiedzi

Uzupełnij
1. I am tall
2. She is very nice
3. He is handsome
4. They are short
5. We are busy
6. You are very fast
7. It is difficult
8. They are old
9. You are very sad
10. It is hot

Jakie będą skróty tych wyrażeń?
Przykład: you are = you’re

1. I am nice = I’m nice
2. She is my friend = She’s my friend
3. He is very busy = He’s very busy
4. They are slow = They’re slow
5. It is expensive = It’s expensive
6. We are smart = We’re smart
7. It is dry = It’s dry
8. He is bad = He’s bad
9. I am pretty = I’m pretty
10. You are ugly = You’re ugly

Przetłumacz z polskiego na angielski
1. Jestem wysoki - I am tall
2. To jest wielkie - It is big
3. Jesteśmy szczęśliwi - I am happy
4. On jest miły - He is nice
5. Oni są mili - They are nice
6. One są piękne - They are beautiful
7. Jestem bardzo zajęty - I am very busy
8. Jesteśmy zajęte - We are busy
9. To jest bardzo tanie - It is very cheap
10. To jest bardzo drogie - It is very expensive



To be - pytania
Na początku zobacz materiał video z wyjaśnieniem to be w którym staram się przedstawić podstawy związane z
zadawaniem pytań w czasowniku to be.

Pamiętaj: główna zasada tworzenia pytań, na które można odpowiedzieć TAK lub NIE w przypadku
czasownika to be, to tzw. Inwersja czyli odwrócenie. W takim zdaniu to be w odmienionej formie trafia
na początek zdania.

You are nice
Are you nice?

Oto parę przykładów. Odsłuchaj ich w pliku mp3

(Jeśli nie znasz któregoś ze słówek, sprawdź jego znaczenie w internecie, używając Google translate lub
innego słownika)

Zamień na pytanie:
Pamiętaj o “rozbiciu” formy łączonej - skrótu
It’s expensive = it’s expensive - pytanie: is it expensive?

1. She is old - ……………….?
2. They’re good - …………….?
3. She’s funny - ……………….?
4. It’s very cheap - ………….?
5. We’re busy - ………….?
6. It’s wet - ……………….?
7. You’re smart - ……………..?
8. It is hot - …………………?
9. He is short - …..…………?
10. She is my friend - …………………?

Przetłumacz z polskiego na angielski. Jeśli nie możesz tego zrobić z głowy, napisz sobie najpierw zdanie
twierdzące, a następnie dokonaj konwersji.

1. Czy ona jest miła?
2. Czy ja jestem zajęty?
3. Czy to jest interesujące?
4. Czy on jest moim przyjacielem?
5. Czy jesteście moimi przyjaciółmi?
6. Czy Ty jesteś moim przyjacielem?
7. Czy to jest wielkie?
8. Czy jestem wysoki?
9. Czy jesteśmy zabawni?
10. Czy to jest gorące?



Uzupełnij
1. ……. she nice?
2. ……. they very busy?
3. ……. he your father?
4. ……. they my friends?
5. ……. she very tall?
6. ……. we good friends?
7. ……. he fast?
8. ……. you tired? (to słówko czytamy jako “tajerd”)
9. ……. we funny?
10. ……. he smart?

Poprawne odpowiedzi
11. She is old - Is she old?
12. They’re good - Are they good?
13. She’s funny - Is she funny?
14. It’s very cheap - Is it very cheap?
15. We’re busy - Are we busy?
16. It’s wet - Is it wet?
17. You’re smart - Are you smart?
18. It is hot - Is it hot?
19. He is short - Is he short?
20. She is my friend - Is she my friend?

Przetłumacz z polskiego na angielski. Jeśli nie możesz tego zrobić z głowy, napisz sobie najpierw zdanie
twierdzące, a następnie dokonaj konwersji.

11. Czy ona jest miła? - Is she nice?
12. Czy ja jestem zajęty? - Am I busy?
13. Czy to jest interesujące? - Is it interesting?
14. Czy on jest moim przyjacielem? - Is he my friend?
15. Czy jesteście moimi przyjaciółmi? - Are you my friends?
16. Czy Ty jesteś moim przyjacielem? - Are you my friend?
17. Czy to jest wielkie? - Is it big?
18. Czy jestem wysoki? - Am I tall?
19. Czy jesteśmy zabawni? - Are we funny?
20. Czy to jest gorące? - Is it hot?

Uzupełnij
11. Is she nice?
12. Are they very busy?
13. Is he your father?
14. Are they my friends?
15. Is she very tall?
16. Are  we good friends?
17. Is he fast?
18. Are you tired? (to słówko czytamy jako “tajerd”)
19. Are we funny?
20. Is he smart?



2. To be przeczenia
Aby powiedzieć w języku angielskim, że ktoś lub coś NIE JEST jakiś, jakaś, jakieś, wystarczy po odmienionym
to be dodać słówko NOT.

She is - ona jest
She is NOT - ona nie jest

Istnieje także szereg skrótów, które chętnie stosowane są przez native speakerów, są to tzw. formy łączone.
Przykład:
She is not = she’s not lub she isn’t

Wszystko jest dokładnie wyjaśnione w nagraniu poświęconym temu zagadnieniu.

Ćwiczenia
Wykonaj przeczenie (przynajmniej jedną z form):

1. It is nice …………….
2. We are here ……………
3. They are my friends ………………..
4. You are very fast ………………
5. I’m your son ………………..
6. She’s my best friend ………………..
7. You’re very busy………………..
8. They’re ready …………………….
9. He’s quite short ………………..
10. I am your enemy ………………..

Przetłumacz
1. Oni nie są wysocy
2. Nie jesteś miła
3. Nie jesteśmy zainteresowani
4. Nie jestem gotowy
5. Ona nie jest bogata
6. On nie jest biedny
7. To nie jest mokre
8. One nie są szczęśliwe
9. Nie jesteście dobrzy
10. To nie jest możliwe

Uzupełnij przeczenie z uwzględnieniem skrótu - formy łączonej. Np. she is not = she isn’t, you are not = you
aren’t

1. She …….. my wife
2. We …….. friendly
3. You ……. fat
4. They ……. here
5. We ……. ready
6. I ……. hungry



7. She …….. thirsty
8. I  ……. your boss
9. It …….. tasty
10. He …….. rude

Poprawne odpowiedzi
Wykonaj przeczenie (przynajmniej jedną z form):

11. It is nice - it is not nice / it’s not nice / it isn’t nice
12. We are here - we are not here
13. They are my friends - they are not my friends
14. You are very fast - you are not very fast
15. I’m your son - I am not your son
16. She’s my best friend - she is not my best friend
17. You’re very busy - you are not very busy
18. They’re ready - they are not ready
19. He’s quite short - he is not quite short
20. I am your enemy - I am not your enemy

Przetłumacz
11. Oni nie są wysocy - they are not tall
12. Nie jesteś miła - you are not nice
13. Nie jesteśmy zainteresowani - we are not interested
14. Nie jestem gotowy - I am not ready
15. Ona nie jest bogata - she is not rich
16. On nie jest biedny - he is not poor
17. To nie jest mokre - it is not wet
18. One nie są szczęśliwe - they are not happy
19. Nie jesteście dobrzy - you are not good
20. To nie jest możliwe - it is not possible

Uzupełnij przeczenie z uwzględnieniem skrótu - formy łączonej. Np. she is not = she isn’t, you are not = you
aren’t

11. She isn’t my wife
12. We aren’t friendly
13. You aren’t fat
14. They aren’t here
15. We aren’t ready
16. I’m not hungry
17. She isn’t thirsty
18. I’m not your boss
19. It isn’t tasty
20. He isn’t rude



To be w praktyce
Pamiętaj, że nie zawsze podmiot musi występować w zdaniu jako they, he, she, it. Czasem podmiotem (tak
samo jak w języku polskim) może być np. Mój kolega, moja mama, ta pani.

Wtedy trzeba się zastanowić, która to osoba i jakiej liczby. Przykład: moi rodzice - trzecia osoba l.p., czyli oni.
Adam Kowalski - trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli on.

Przykład: John Smith jest miły, to tak naprawdę “on jest miły” - John Smith is nice
Moi rodzice są wysocy - my parents are tall.

A jak tworzyć pytania w takiej sytuacji? Musimy pamiętać co jest w zdaniu podmiotem. W przypadku my parents
are tall, będą to po prostu my parents - jako całość (NIE samo parents).

Tak więc w pytaniu: czy moi rodzice są wysocy, wykorzystamy tę samą zasadę: to be na początek + podmiot +
dalsza część.
Are my parents tall?

Ćwiczenia
Przetłumacz:

1. Mój tata jest dobry
2. Czy Twój kolega jest miły?
3. Czy Piotr jest wysoki?
4. Dlaczego Adam jest niski?
5. Czy mój nauczyciel jest inteligentny?
6. Czy ciocia Betty jest bogata?
7. Czy niebo jest słoneczne?
8. Dlaczego mama jest smutna?
9. Dlaczego twój dom jest niebieski?
10. Adam Kowalski jest zły
11. Rodzice nie są źli
12. Nauczyciele nie są wysocy
13. Czy nauczyciele są mili?
14. Czy jesteśmy szczęśliwi?
15. Tomasz nie jest bogaty
16. Czy Emma jest gotowa?
17. Czy ten czarny kot jest głodny?
18. Czy Teddy i Paul są wrogami?
19. Mój nauczyciel nie jest zainteresowany
20. Czy Twój brat jest bogaty?

Poprawne odpowiedzi
21. Mój tata jest dobry - my father is good
22. Czy Twój kolega jest miły? - is your friend nice?
23. Czy Piotr jest wysoki? - is Peter tall?
24. Dlaczego Adam jest niski? - why is Adam short?
25. Czy mój nauczyciel jest inteligentny? - is my teacher intelligent?
26. Czy ciocia Betty jest bogata? - is aunt Betty rich?
27. Czy niebo jest słoneczne? - is the sky sunny?



28. Dlaczego mama jest smutna? - Why is mum sad?
29. Dlaczego twój dom jest niebieski? why is your house blue?
30. Adam Kowalski jest zły - Adam Kowalski is bad
31. Rodzice nie są źli - parents are not bad
32. Nauczyciele nie są wysocy - teachers are not tall
33. Czy nauczyciele są mili? - are teachers nice?
34. Czy jesteśmy szczęśliwi? - are you happy?
35. Tomasz nie jest bogaty - Tomasz is not rich
36. Czy Emma jest gotowa? - is Emma ready?
37. Czy ten czarny kot jest głodny? - is the black cat hungry?
38. Czy Teddy i Paul są wrogami? - are Teddy and Paul enemies?
39. Mój nauczyciel nie jest zainteresowany - My teacher is not interested.
40. Czy Twój brat jest bogaty? - Is your brother rich?



Mój, twój, jej, jego, ich czyli possessive adjectives
Prawdopodobnie już wiesz jak powiedzieć “mój”, a może nawet “twój”. W materiale video wyjaśnię jak
powiedzieć jego, jej, ich itd. Zobacz materiał, a następnie sprawdź przykłady i ćwiczenia.

Przetłumacz

1. Jego pies - ………………
2. Jej dom - ………………
3. Nasz ojciec - ………………
4. Wasz syn - ………………
5. Nasza mama - ………………
6. Ich brat - ………………
7. Jego przyjaciel - ……………...
8. Nie Twój nauczyciel - ……………...
9. Wasza siostra - ………………
10. Nie mój komputer - ………………
11. Nie Twoja sprawa - ……………..

Uzupełnij zdania używając my, your, his, her, their, our

1. This is ..................... (jej) bag
2. Is this ....................... (twój) car?
3. Where is .............. (mój) coat?
4. What do you think about ........ (jego) sister?
5. He has a notebook of ............. (jego) friend
6. They have ............................... (jej) computer
7. I spend time with ............ (naszym) classmate
8. This is ...................... (wasz) room
9. My sister and ............... (jej) boyfriend
10. ............ (ich) mother likes to cook

Przetłumacz zdania na język angielski z uwzględnieniem possessive adjectives

1. To jest jej dom ....................................................
2. Czy to jest nasz laptop? ..........................................
3. To jest jej balkon ............................................................
4. Oni mają nasze książki ...........................
5. Czy to jest Twój telefon? .........................................
6. To jest jego czapka? .............................................................
7. To są jej płyty ...........................................
8. Jej ubrania nie są tanie .................................................
9. Jego książką jest interesująca ...........................................
10. Czy nasz samochód jest popsuty? ...................................

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz

1. Jego pies - his dog
2. Jej dom - her
3. Nasz ojciec - our father



4. Wasz syn - your son
5. Nasza mama - our mum
6. Ich brat -their brother
7. Jego przyjaciel - his friend
8. Nie Twój nauczyciel - not your teacher
9. Wasza siostra - your sister
10. Nie mój komputer - not my computer

Uzupełnij zdania używając my, your, his, her, their, our

1. This is her bag
2. Is this your car?
3. Where is my coat?
4. What do you think about his sister?
5. He has a notebook of his friend
6. They have her computer
7. I spend time with our classmate
8. This is your room
9. My sister and her boyfriend
10. Their mother likes to cook

Przetłumacz zdania na język angielski z uwzględnieniem possessive adjectives

1. To jest jej dom - this is her house
2. Czy to jest nasz laptop? - is this our laptop?
3. Czy to jest jej balkon? - is this her balcony
4. Oni mają nasze książki - they have our books
5. Czy to jest Twój telefon? - is this your phone?
6. To jest jego czapka? - is this his hat?
7. To są jej płyty - these are her albums
8. Jej ubrania nie są tanie - her clothes are not cheap
9. Jego książką jest interesująca - his book is interesting
10. Czy nasz samochód jest popsuty? - is our car broken?



This, that, these, those - czyli wskazanie miejsca
Do wskazywania rzeczowników, ludzi, miejsc w języku angielskim, służą 4 proste słówka, które warto
opanować. Zasada jest naprawdę bardzo prosta:
This - ten, bliski, w zasięgu ręki
That - tamten, daleki, poza zasięgiem ręki, wzroku
These - liczba mnoga od this
Those - liczba mnoga od that

Skoro wszystko wydaje się proste, spróbujmy to przećwiczyć.

Przetłumacz:

1. Ten człowiek jest miły
2. Tamta dziewczyna jest piękna
3. Tamci ludzie są wysocy
4. Ci chłopcy są grzeczni
5. Czy ten komputer jest nowy?
6. Czy tamte komputery są stare?
7. Czy tamci nauczyciele są zajęci?
8. Czy ten palec jest złamany?
9. Tamte rowery są szybkie
10. Ta dziewczyna nie jest wysoka

Użyj poprawnej formy:

1. (daleko) ..... book isn’t interesting
2. (daleko)..... pen is orange
3. (ten obok) ........ notebook is black
4. (daleko) ..... umbrella is very small
5. (daleko) ..... coat is amazing
6. (blisko) ..... computer isn’t working
7. (daleko) ........ tool is useful
8. (jakaś tam o której mówimy, a jej nie widzimy) ..... website is excellent!
9. (to, które teraz pokazuję) exercise is easy
10. (daleko)..... dog is dangerous

Zadania z gwiazdką - przetłumacz*

1. Tamte samochody są jego
2. Ten dom jest jego
3. Te dziewczyny są moimi siostrami
4. Czy ci ludzie są waszymi braćmi?
5. Tamten samochód nie jest jego
6. Czy to biurko jest użyteczne?
7. Czy tamte dzieci są głodne?
8. To miasto jest nudne
9. To dziecko nie jest grube
10. Tamte budynki są fantastyczne



Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz:

1. Ten człowiek jest miły - this man is nice
2. Tamta dziewczyna jest piękna - that girl is beautiful
3. Tamci ludzie są wysocy - those people are tall
4. Ci chłopcy są grzeczni - these boys are polite
5. Czy ten komputer jest nowy? - is this computer new?
6. Czy tamte komputery są stare? - are those computers old?
7. Czy tamci nauczyciele są zajęci? - are those teachers are busy?
8. Czy ten palec jest złamany? - is this finger broken?
9. Tamte rowery są szybkie - those bicycles are fast
10. Ta dziewczyna nie jest wysoka - this girl isn't tall

Użyj poprawnej formy:

1. That book isn’t interesting
2. That pen is orange
3. This notebook is black
4. That umbrella is very small
5. That coat is amazing
6. This computer isn’t working
7. That tool is useful
8. (jakaś tam o której mówimy, a jej nie widzimy) That website is excellent!
9. (to, które teraz pokazuję) This exercise is easy
10. That dog is dangerous

Zadania z gwiazdką - przetłumacz*

1. Tamte samochody są jego - those cars are his
2. Ten dom jest jego - this house is his
3. Te dziewczyny są moimi siostrami - these girls are my sisters
4. Czy ci ludzie są waszymi braćmi? - are these people your brothers?
5. Tamten samochód nie jest jego - that car isn't his
6. Czy to biurko jest użyteczne? - is this desk is useful
7. Czy tamte dzieci są głodne? - are those children hungry?
8. To miasto jest nudne - this city is boring
9. To dziecko nie jest grube - this child isn't fat
10. Tamte budynki są fantastyczne - those buildings are fantastic



Tryb rozkazujący - imperative
Tryb rozkazujący w angielskim tworzy się bardzo łatwo. Aby wydać polecenie, wystarczy sam czasowniki. I tyle!
Bez podania podmiotu, bez niczego.
Dance - tańcz, sing - śpiewaj, think - myśl.
Spróbujmy jednak nieco rozbudować ów tryb rozkazujący. Zobacz video w którym staram się to dokładniej
wyjaśnić.

Przetłumacz poniższe zdania na angielski
1. Zamknij oczy! .................................................
2. Kup jabłka! .........................................................................
3. Chodź do mnie! .....................................................
4. Zrób to szybko! ..............................................................
5. Nie jedz tego! .....................................................................
6. Zatańcz z moim bratem ......................................................................
7. Skończ twoją pracę domową ...............................................................
8. Idź do szkoły! ......................................................................................
9. Usiądź na podłodze! ................................................................
10. Otwórz okno! ....................................................................

Tryb rozkazujący zamień w formę przeczącą dodając ,,not'' do ,,do''
1. Do your homework quickly!
2. Let’s sing the song!
3. Sit down on the floor
4. Listen to me!
5. Hurt your friend
6. Take it!
7. Wait for me!
8. Stop listening to music!
9. Speak loudly!
10. Do the dishes!

Z poniższych czasowników ułóż zdanie w trybie rozkazującym
1. Speak (nie mów głośno)
2. Listen (słuchaj mnie)
3. Open (otwórz okno)
4. Swim (nie pływaj)
5. Forget (nie zapomnij o tym)
6. Sing (nie śpiewaj)
7. Sit ( nie siadaj na ławce)
8. Come (chodź tu)
9. Touch (nie dotykaj tego)
10. Play (nie graj z nim)

Poprawne odpowiedzi
Przetłumacz poniższe zdania na angielski
1. Zamknij oczy! - close your eyes!
2. Kup jabłka! - buys apples
3. Chodź do mnie! - come to me!



4. Zrób to szybko! - do it quickly!
5. Nie jedz tego! - don’t eat it
6. Zatańcz z moim bratem - dance with my brother
7. Skończ twoją pracę domową - finish your homework
8. Idź do szkoły! - go to school!
9. Usiądź na podłodze! - sit on the floor!
10. Otwórz okno! - open the window!

Tryb rozkazujący zamień w formę przeczącą dodając ,,not'' do ,,do''
1. Do your homework quickly! - don’t do your homework quickly
2. Let’s sing the song! - let’s not sing the song
3. Sit down on the floor - don’t sit down on the floor
4. Listen to me! - don’t listen to me
5. Hurt your friend - don’t hurt your friend
6. Take it! - don’t take it
7. Wait for me! - don’t wait for me
8. Stop listening to music! - don’t stop listening to music!
9. Speak loudly! - don’t speak loudly
10. Do the dishes! - don’t do the dishes

Z poniższych czasowników ułóż zdanie w trybie rozkazującym
1. Speak - don’t speak loudly
2. Listen - listen to me
3. Open - open the window
4. Swim - don’t swim
5. Forget - forget about it
6. Sing - don’t sing
7. Sit - sit on the bench
8. Come - come here
9. Touch - don’t touch it
10. Play - don’t play with him



Liczba mnoga
Przy tworzeniu liczby mnogiej, teoretycznie wystarczy wstawić literkę s do rzeczownika. To ogólna zasada,
jednak występuje obok niej szereg wyjątków i dodatkowych zasad, o którym opowiadam dokładnie w materiale
video.

Ćwiczenia
Wstaw w brakujące pola słownictwo w liczbie mnogiej dodając s, es
1. I can see two (psy) .................................
2. She likes (zegarki na rękę) ................................
3. They love (historie / historyjki) ..................................
4. My mother has got six (pudełka) .......................
5. I like to eat (ziemniaki) ..............
6. I can see many (ludzi) ................  over there
7. Robert likes his new (ubrania)........................................
8. My father has two (szefów) .................................................
9. There are two cars and two (autobusy) ..................
10. They have two (dłonie) ....... and two (stopy) ...........

Przetłumacz na angielski poniższe zdania
1. Moja siostra ma dwa łóżka ..................................
2. Tamte dzieci mają cztery zęby .................................................
3. Daj mi dwie piłki .................................
4. Kup dwie ryby .....................................................................
5. Te budynki są nowe .........................................................
6. Ja mam jedno dziecko ale on ma dwoje dzieci ..................................
7. Czy to są bilety na pociąg? (bilety pociągowe) ...................................................
8. Kate ma kwiaty w ogrodzie ..........................................................
9. To są bohaterowie ...............................................
10. Nasi bracia mają domy......................................

Podkreśl NIEpoprawne użycie liczby mnogiej
1. I like my dogses
2. My sister has two dress
3. I like yellow watchs
4. My foots hurt
5. I love to eat tomatos
6. They have two hous
7. These are my childs
8. He doesn't have two wifes
9. Those citys are amazing
10. She doesn't like fishes

Poprawne odpowiedzi
Wstaw w brakujące pola słownictwo w liczbie mnogiej dodając s, es.
1. I can see two dogs
2. She likes watches
3. They love stories
4. My mother has got six boxes



5. I like to eat potatoes
6. I can see many people over there
7. Robert likes his new clothes
8. My father has two bosses
9. There are two cars and two buses
10. They have two hands and two feet

Przetłumacz na angielski poniższe zdania
1. Moja siostra ma dwa łóżka - my sister has got two beds
2. Tamte dzieci mają cztery zęby - those children have four teeth
3. Daj mi dwie piłki - give me two balls
4. Kup dwie ryby - buy two fish
5. Te budynki są nowe - these buildings are new
6. Ja mam jedno dziecko ale on ma dwoje dzieci - I have got one child but he has got two children
7. Czy to są bilety na pociąg? (bilety pociągowe) - are these train tickets?
8. Kate ma kwiaty w ogrodzie - Kate has got flowers in the garden
9. To są bohaterowie - these are heroes
10. Nasi bracia mają domy - our brothers have houses

Podkreśl NIEpoprawne użycie liczby mnogiej (na czerwono niepoprawne)
1. I like my dogs dogses
2. My sister has two dresses dress
3. I like my yellow watches watchs
4. My feet foots hurt
5. I love to eat tomatoes tomatos
6. They have two houses hous
7. These are my children childs
8. He doesn't have two wives wifes
9. Those cities citys are amazing
10. She doesn't like fish fishes



Podstawowe czasy present simple i present
continuous
Jak to możliwe, że w angielskim są dwa czasy teraźniejsze? Ano możliwe, a w dodatku to bardzo ułatwia życie.
Możesz coś robić teraz, ale możesz też coś robić ogólnie. Postaram się to prosto wyjaśnić w materiale video.

Wstaw poprawny czas na podstawie całości zdania. Zwróć uwagę na charakterystyczne słowa, takie jak:
usually - zazwyczaj
sometimes - czasami
now - teraz, obecnie
everyday - codziennie
at the moment - obecnie

Ćwiczenia (uwaga) proponuję wykonać ćwiczenia po zobaczeniu całego działu z czasami present simple i
present continuous

Uzupełnij
1. We ………. (jeść) rice everyday
2. I ……….  (pracować) at the moment
3. She ……….  (grać) guitar now
4. My father ……….  (nie śpiewać) right now
5. They ……….  (chodzić do kościoła) to church every Sunday
6. You usually ……….  (odwiedzać) your grandma
7. I ……….  (jeść) dinner at home everyday
8. She ……….  (pić) milk every morning
9. You ……….  (studiować / uczyć się) from time to time
10. I ……….  (nie pić) tea very often*

Przetłumacz (w nawiasie podpowiedź, której nie musisz tłumaczyć)
1. Ona teraz nie pracuje
2. Mój brat studiuje (jest studentem)
3. Pracuję nocami
4. Moja mama nie pracuje (nie ma pracy)
5. Mój brat nie tańczy (nie potrafi)
6. Twój szef rozmawia w tym momencie ze swoim (z jego) kolegą
7. Uczę ludzi (taką mam pracę)
8. Nie mogę wyjść, uczę się
9. Nie słucham Cię (mam zamknięte uszy)
10. Twoja rodzina gotuje bardzo dobrze

Uzupełnij zdania
1. What are they doing? They ...... (pracować) very hard
2. Can you see? Someone ...... (chodzić) over there
3. Loot at him! He ........ (grać) great football
4. At this moment I ....... (trenować) at the gym
5. Where are you? She .......... (czekać) for you all day long
6. My friend .......... (zarabiać) a lot of money
7. You ......... (palić) a cigarette. Stop! I can't breathe
8. I always ......... (chodzić) to my work very fast



Poprawne odpowiedzi

Uzupełnij
1. We eat (jeść) rice everyday
2. I am working  (pracować) at the moment
3. She is playing (grać) guitar now
4. My father isn’t singing (nie śpiewać) right now
5. They go (chodzić do kościoła) to church every Sunday
6. You usually visit (odwiedzać) your grandma
7. I eat (jeść) dinner at home everyday
8. She drinks (pić) milk every morning
9. You study (studiować / uczyć się) from time to time
10. I don’t drink (nie pić) tea very often*

Przetłumacz
1. Ona teraz nie pracuje - She isn’t working right now
2. Mój brat studiuje (jest studentem) - My brother studies
3. Pracuję nocami - I work at nights
4. Moja mama nie pracuje (nie ma pracy) - My mum doesn’t work
5. Mój brat nie tańczy (nie potrafi) - My brother doesn’t dance
6. Twój szef rozmawia w tym momencie ze swoim (z jego) kolegą - Your boss is talking to his friend right now
7. Uczę ludzi (taką mam pracę) - I teach people
8. Nie mogę wyjść, uczę się - I can’t go out, I am studying
9. Nie słucham Cię (mam zamknięte uszy) - I am not listening to you
10. Twoja rodzina gotuje bardzo dobrze - Your family cook very good

Uzupełnij zdania
1. What are they doing? They are working (pracować) very hard
2. Can you see? Someone is walking (chodzić) over there
3. Loot at him! He is playing (grać) great football
6. At this moment I am training (trenować) at the gym
7. Where are you? She is waiting (czekać) for you all day long
8. My friend earns (zarabiać) a lot of money
9. You are smoking (palić) a cigarette. Stop! I can't breathe
10. I always go (chodzić) to my work very fast



Pytania i przeczenia w present simple
Pytania w present simple tworzymy zazwyczaj dodając “do” na początku zdania. W trzeciej osobie liczby
pojedynczej będzie ono miało formę “does”.
Zaś w pytaniach o podmiot, np. Kto śpiewa tę piosenkę, na początku będzie słowo pytające “who” a w dalszej
części zdania zastosujemy najzwyklejszą formę zdania present simple: who sings that song? Nieco więcej
wyjaśniłem w materiale video.

Przetłumacz
1. Czy lubisz kawę?
2. Czy sprzątasz w domu? (czy to ty jesteś tą osobą, która sprząta?)
3. Czy Twój tata jeździ samochodem? (czy potrafi?)
4. Czy czasami grasz w gry?
5. Czy my uczymy się angielskiego? (ogólnie)
6. Czy ona tańczy? (czy umie?)
7. Czy on pije wodę mineralną?
8. Czy to mówi? (na przykład jakieś stworzenie)
9. Czy jego mama pracuje w Warszawie?
10. Czy chodzisz do szkoły codziennie?

Z powyższych (przetłumaczonych) pytań, utwórz odpowiedzi przeczące
Przykład: Do you like me?
You don't like me
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uzupełnij wstawiając pytanie lub przeczenie
1. I ........ (nie lubię) apples!
2. ............ she have a dog?
3. Where ........... he work?
4. It ........... (nie wygląda) good
5. Who ............ (zna) this guy?
6. How many people ........ (mieszka) here?
7. We ....... (nie znamy) your sister
8. .......... they know your sister?
9. ....... it hurt?
10. They ..... (nie znają) us

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz



1. Czy lubisz kawę? - do you like coffee?
2. Czy sprzątasz w domu? (czy to ty jesteś tą osobą, która sprząta?) - do you clean your house?
3. Czy Twój tata jeździ samochodem? (czy potrafi?) - does your father drive a car?
4. Czy czasami grasz w gry? - do you play games sometimes?
5. Czy my uczymy się angielskiego? (ogólnie) - do we study English?
6. Czy ona tańczy? (czy umie?) - does she dance?
7. Czy on pije wodę mineralną? - does he drink mineral water?
8. Czy to mówi? (na przykład jakieś stworzenie) - does it speak?
9. Czy jego mama pracuje w Warszawie? - does his mum work in Warsaw?
10. Czy chodzisz do szkoły codziennie? - do you go to school everyday?

Z powyższych (przetłumaczonych) pytań, utwórz odpowiedzi przeczące

Przykład: Do you like me?

You don't like me

1. You don't like coffee
2. You don't clean your house
3. Your father doesn't drive a car
4. You don't play games (never)
5. We don't study English
6. She doesn't dance
7. He doesn't drink mineral water
8. It doesn't speak
9. His mother doesn't work in Warsaw
10. You don't go to school everyday

Uzupełnij wstawiając pytanie lub przeczenie

1. I don't like apples!
2. Does she have a dog?
3. Where does he work?
4. It doesn't look good
5. Who knows this guy?
6. How many people live here?
7. We don't know your sister
8. Do they know your sister?
9. Does it hurt?
10. They don't know us



Pytania w present continuous
Pytania w p. Continuous są dość proste. Wystarczy zastosować prostą inwersję. Wszystko wyjaśnię Ci w
materiale video, dlatego zobacz go uważnie.

Uzupełnij
1. ... she walking here?
2. .... they learning English now?
3. .... we painting a picture?
4. .... he cleaning his house?
5. .... she talking to her husband?
6. .... it jumping at the moment?
7. .... you listening to the radio?
8. ..... they still playing computer games?
9. ..... I running to my office?
10. ..... John working in the garden?

Przetłumacz
1. Dlaczego (teraz) się uczysz?
2. Czy pijesz wino?
3. Czy Twoja mama tam stoi?
4. Gdzie / Dokąd idziesz?
5. Czy John je ciastko?
6. Dlaczego ja śpię?
7. Czy Twój ojciec kupuje jabłka? (w tym momencie)
8. Co teraz pijesz?
9. Czy (już) mnie opuszczasz?
10. Co Carmen je?

Uzupełnij i zamień na pytanie
1. Bill (clean) the floor
2. I (watch) TV
3. The planes (fly) very fast
4. Tina (move out)
5. A boy (climb) a rock
6. The guy (train) at the gym
7.  My wife (cry) now
8. I (feel) great
9. Your phone (ring) still
10. The moon (shine) so bright tonight

Poprawne odpowiedzi

Uzupełnij
1. Is she walking here?
2. Are they learning English now?
3. Are we painting a picture?
4. Is he cleaning his house?
5. Is she talking to her husband?
6. Is it jumping at the moment?
7. Are you listening to the radio?



8. Are they still playing computer games?
9. Am I running to my office?
10. Is John working in the garden?

Przetłumacz
1. Dlaczego (teraz) się uczysz? - Why are you studying (now)?
2. Czy pijesz wino? - Are you drinking wine?
3. Czy Twoja mama tam stoi? - Is your mother standing there?
4. Gdzie / Dokąd idziesz? - Where are you going?
5. Czy John je ciastko? - Is John eating a cake?
6. Dlaczego ja śpię? - Why am I sleeping?
7. Czy Twój ojciec kupuje jabłka? (w tym momencie) - Is your father buying apples?
8. Co teraz pijesz? - What are you drinking now?
9. Czy (już) mnie opuszczasz? - Are you leaving me now?
10. Co Carmen je? - What is Carmen eating?

Uzupełnij i zamień na pytanie
1. Bill (clean) the floor - Is Bill cleaning the floor?
2. I (watch) TV - Am I watching TV?
3. The planes (fly) very fast - Are the planes flying very fast?
4. Tina (move out) - Is Tina moving out?
5. The boy (climb) a rock - Is the boy climbing a rock?
6. The guy (train) at the gym - Is the guy training at the gym?
7.  My wife (cry) now - Is my wife crying now?
8. I (feel) great - Am I feeling great?
9. Your phone (ring) still - Is your phone ringing?
10. The moon (shine) so bright tonight - Is the moon shining so bright tonight?



Past simple - czas przeszły prosty
Past simple byłby prostym i przyjemnym czasem, gdyby nie czasowniki nieregularne. Czasownik regularny w
czasie przeszłym ma zazwyczaj końcówkę "ed", natomiast nieregularny to już inna sprawa, ponieważ każde
słowo ma inną formę.
Z czasem nauczysz się ich na pamięć. Odsłuchaj materiału video, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Przetłumacz
1. Wczoraj odwiedziłem moją babcię
2. Rok temu byłem w Londynie
3. Kilka lat temu napisałem książkę
4. W zeszłym tygodniu zatańczyłem z Tiną
5. Dziś kupiłem nowy samochód
6. W tym filmie on zabił żołnierza
7. Mój pies skoczył wysoko
8. Wczoraj pogadałem z tatą
9. Mój syn skończył to 10 lat temu
10. Widzieliśmy Cię kilka dni temu
11. Tommy zatrzymał samochód
12. Jego babcia zmarła w zeszłym roku
13. Mark mieszkał w Anglii w 1997
14. Zaczęliśmy pracę o 7 rano
15. Wypiłam kawę wczoraj wieczorem

Użyj formy przeszłej w czasie past simple
1. I ..... (drink) a beer last night
2. She ...... (wake up) at 7 am
3. They ..... (give) me a gift a few days ago
4. Paul .... (make) amazing coffee
5. I ..... (watch) the film last evening
6. We ..... (go) to the party tonight
7. She ..... (want) to leave
8. They .... (tell) me everything
9. The car .... (hit) me
10. I .... (play) a game with my nephew
11. My mum .... (try) to change me once
12. His father .... (take) him home
13. I .... (enjoy) the party last night
14. They .... (use) it twice
15. Christopher Columbus ..... (discover) America in 1492

Poprawne odpowiedzi
Przetłumacz
1. Wczoraj odwiedziłem moją babcię - yesterday I visited my grandma
2. Rok temu byłem w Londynie - a year ago I was in London
3. Kilka lat temu napisałem książkę - a few years ago / some years ago I wrote a book
4. W zeszłym tygodniu zatańczyłem z Tiną - Last week I danced with Tina
5. Dziś kupiłem nowy samochód - today I bought a new car
6. W tym filmie on zabił żołnierza - he killed a soldier in that movie
7. Mój pies skoczył wysoko - my dog jumped high
8. Wczoraj pogadałem z tatą - yesterday I talked to my father



9. Mój syn skończył to 10 lat temu - my son finished this ten years ago
10. Widzieliśmy Cię kilka dni temu - we saw you a few days ago
11. Tommy zatrzymał samochód - Tommy stopped the car
12. Jego babcia zmarła w zeszłym roku - his grandma died last year
13. Mark mieszkał w Anglii w 1997 - Mark lived in England in 1997
14. Zaczęliśmy pracę o 7 rano - we started work at 7 am
15. Wypiłam kawę wczoraj wieczorem - I drank coffee yesterday in the evening

Użyj formy przeszłej w czasie past simple
1. I drank a beer last night
2. She woke up at 7 am
3. They gave me a gift a few days ago
4. Paul made amazing coffee
5. I watched the film last evening
6. We went to the party tonight
7. She wanted to leave
8. They told me everything
9. The car hit me (to jedno z tych słówek, które ma taką samą formę przeszłą)
10. I played a game with my nephew
11. My mum tried to change me once
12. His father took him home
13. I enjoyed the party last night
14. They used it twice
15. Christopher Columbus discovered America in 1492



Pytania i przeczenia w past simple
W materiale video wyjaśnię Ci na czym polegają przeczenia i pytania w czasie past simple. Aby mieć punkt
odniesienia, wykorzystamy przykłady z lekcji poprzedniej.

Przetłumacz zdanie, tworząc przeczenie. Może być to pełna forma lub forma skrócona
1. Wczoraj odwiedziłem moją babcię
2. Rok temu byłem w Londynie
3. Kilka lat temu napisałem książkę
4. W zeszłym tygodniu zatańczyłem z Tiną
5. Dziś kupiłem nowy samochód
6. W tym filmie on zabił żołnierza
7. Mój pies skoczył wysoko
8. Wczoraj pogadałem z tatą
9. Mój syn skończył to 10 lat temu
10. Widzieliśmy Cię kilka dni temu

Utwórz pytanie w past simple
1. Tommy zatrzymał samochód
2. Jego babcia zmarła w zeszłym roku
3. Mark mieszkał w Anglii w 1997
4. Zaczęliśmy pracę o 7 rano
5. Wypiłam kawę wczoraj wieczorem

6. I drank a beer last night
7. She woke up at 7 am
8. They gave me a gift a few days ago
9. Paul made amazing coffee
10. I watched the film last evening

Utwórz zdania przeczące w past simple
1. We went to the party tonight
2. She wanted to leave
3. They told me everything
4. The car hit me (to jedno z tych słówek, które ma taką samą formę przeszłą)
5. I played a game with my nephew
6. My mum tried to change me once
7. His father took him home
8. I enjoyed the party last night
9. They used it twice
10. Christopher Columbus discovered America in 1492

Poprawne odpowiedzi i przykłady

Przetłumacz zdanie, tworząc przeczenie. Może być to pełna forma lub forma skrócona
1. Wczoraj odwiedziłem moją babcię - yesterday I didn’t visit my grandma
2. Rok temu byłem w Londynie - a year ago I wasn’t in London
3. Kilka lat temu napisałem książkę - a few years ago I didn’t write a book
4. W zeszłym tygodniu zatańczyłem z Tiną - Last week I didn’t dance with Tina
5. Dziś kupiłem nowy samochód - today I didn’t buy a new car



6. W tym filmie on zabił żołnierza - he didn’t kill a soldier in that movie
7. Mój pies skoczył wysoko - my dog didn’t jump high
8. Wczoraj pogadałem z tatą - yesterday I didn’t talk to my father
9. Mój syn skończył to 10 lat temu - my son didn’t finish this ten years ago
10. Widzieliśmy Cię kilka dni temu - we didn’t see you a few days ago

Utwórz pytanie w past simple
1. Tommy zatrzymał samochód - did Tommy stop the car?
2. Jego babcia zmarła w zeszłym roku - did his grandma die last year
3. Mark mieszkał w Anglii w 1997 - did Mark live in England in 1997
4. Zaczęliśmy pracę o 7 rano - did we start work at 7 am
5. Wypiłam kawę wczoraj wieczorem - did I drink coffee yesterday in the evening
6. I drank a beer last night - did I drink a beer last night?
7. She woke up at 7 am  - did she wake up at 7 am?
8. They gave me a gift a few days ago - did they give me a gift a few days ago?
9. Paul made amazing coffee - did Paul make amazing coffee?
10. I watched the film last evening - did I watch the film last evening?

Utwórz zdania przeczące w past simple
1. We went to the party tonight - we didn’t go to the party tonight
2. She wanted to leave - she didn’t want to leave
3. They told me everything - they didn’t tell me everything
4. The car hit me (to jedno z tych słówek, które ma taką samą formę przeszłą) - the car didn’t hit me
5. I played a game with my nephew - I didn’t play a game with my nephew
6. My mum tried to change me once - my mum didn’t try to change me
7. His father took him home - his father didn’t take him home
8. I enjoyed the party last night - I didn’t enjoy the party last night
9. They used it twice - they didn’t use it twice
10. Christopher Columbus discovered America in 1492 - Christopher Columbus didn’t discover America in 1492



Future simple czas przyszły
Future simple to moim zdaniem jeden z najprostszych czasów. Wystarczy w zdaniu dodać will i już mamy
zdanie, które mówi że zakładamy coś zrobić. Możesz to skojarzyć ze słowem wola - mam wolę do zrobienia
czegoś.

Przetłumacz
1. Ona odwiedzi mnie jutro
2. My pójdziemy na zakupy
3. Ona zda test
4. Ty pójdziesz spać
5. Bus nie zaczeka
6. On otworzy okno
7. Szef nie porozmawia z wami
8. Mama ci nie pomoże
9. Co ona teraz zrobi?
10. Czy pomożesz mi z ćwiczeniem?

Zamień zdania na przeczenia używając skrótu won’t
1. I think summers will definitely get hotter
2. She thinks global warming will get worse
3. We will dance tomorrow
4. Cars of the future will use petrol
5. They will come late, as always
6. I will open the door
7. My father will help you if you want
8. Will many people live in space?
9. Will she marry me?
10. Will you do it on Friday?

Ułóż zdania w poprawnej kolejności
1. it/ hot/be/will/next/week? ............................................
2. Mandy/pass/will/the/exam? ......................................
3. I/manage/will/it .................................................
4. I/buy/some/apples/will/ ............................................
5. My/sister/buy/will/new/bag/a .................................
6. they/be/there/will ........................................................
7. John/go shopping/will ..................................................
8. parents/my/not/forgive/me/will ...........................................
9. what/say?/he/will ..........................................................
10. not/it/will/tomorrow/rain ......................................

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz
1. Ona odwiedzi mnie jutro - she will visit me tomorrow
2. My pójdziemy na zakupy - we will go shopping
3. Ona zda test - she will pass the test
4. Ty pójdziesz spać - you will go sleep
5. Bus nie zaczeka - the bus will not wait



6. On otworzy okno - he will open the window
7. Szef nie porozmawia z wami - the boss will not talk to you
8. Mama ci nie pomoże - mum will not help you
9. Co ona teraz zrobi? - what will she do now?
10. Czy pomożesz mi z ćwiczeniem?  - Will you help me with the exercise?

Zamień zdania na przeczenia używając skrótu won’t
1. I think summers will definitely get hotter -  I think summers won’t definitely get hotter
2. She thinks global warming will get worse - She thinks global warming won’t get worse
3. We will dance tomorrow - We won’t dance tomorrow
4. Cars of the future will use petrol -  Cars of the future won’t use petrol
5. They will come late, as always - They won’t come late, as always
6. I will open the door - I won’t open the door
7. My father will help you if you want - My father won’t help you
8. Will many people live in space? - Won’t many people live in space?
9. Will she marry me? - Won’t she marry me?
10. Will you do it on Friday - Won’t you do it on Friday?

Ułóż zdania w poprawnej kolejności
1. it/hot/be/will/next/week? - Will it be hot next week?
2. Mandy/pass/will/the/exam? - Will Mandy pass the exam?
3. I/manage/will/it - I will manage it
4. I/buy/some/apples/will/ - I will buy some apples
5. My/sister/buy/will/new/bag/a - My sister will buy a new bag
6. they/be/there/will - They will be there
7. John/go shopping/will - John will go shopping
8. parents/my/not/forgive/me/will - My parents will not forgive me
9. what/say?/he/will - what will he say?
10. not/it/will/tomorrow/rain - it will not rain tomorrow



Czasownik musieć
“Must” i “have to”. Dwa te słowa / zwroty tłumaczone są jako "musieć". Bardzo często są zamiennikami, jednak
w niektórych sytuacjach lepiej użyć must a w innych have to.
Must to taka konieczność "niekonieczna", w stylu: muszę posprzątać pokój, bo mama będzie zła.
Zaś have to jest czymś w rodzaju powinności, konieczności ostatecznej w stylu: muszę wziąć ten lek, bo inaczej
zachoruję.
Wiem, że teraz jeszcze tego nie czujesz, dlatego zobacz materiał video i koniecznie sprawdź ćwiczenia.

UWAGA: Niezależnie od tego czy użyjesz must czy have to (w odmienionej formie względem osoby), zdanie i
tak zostanie zrozumiane. Być może dwie osoby w danej sytuacji powiedziałyby dane zdanie używając innych
słów (jedna must, inna have to). Spróbuj się zastanowić, jakiej formy Ty użyjesz i odsłuchaj mojej propozycji na
końcu ćwiczeń.
Co zauważyłem subiektywnie* W pytaniach i przeczeniach ogólnych typu: ja nie muszę, czy ja muszę, oni, nie
muszą, czy musimy itd. częściej stosowana jest forma "have to". Jest moim zdaniem bezpieczniejsza.

Przetłumacz zdania
1. Muszę spać, jestem zmęczony
2. Musisz to zobaczyć! (to coś wydaje się ciekawe)
3. Musisz to wziąć (bo masz wysoką gorączkę)
4. Musisz iść do dentysty, bo twoje zęby są czarne
5. Zwierzęta muszą jeść
6. Muszę do Ciebie zadzwonić (kiedyś)
7. Ona musi tego spróbować (coś do jedzenia)
8. Czy muszę odwiedzić ciocię Betty?
9. Czy musisz jeść? (żeby żyć?)
10. Nie muszę tego robić!
Trudniejsze*
11. Czy ona musi pracować?
12. To nie musi być drogie (moglibyśmy to kupić taniej)
13. Czy musimy to kupować?
14. On nie musi śpiewać
15. Czy ona musi śpiewać?

Uzupełnij używając must lub have to
1. .............. (musisz) wash your suit. It's smelly
2. Ben, you ……….. (musisz) go home. We are about to sleep
3. I (muszę).....................get back home before nine o'clock. My mother is very strict
4.  My finger is broken. I (muszę).............. go to a doctor
5. She (musi).............go to school. She's a student
6. I (muszę)...........go, it's quite late
7. I (muszę).......... find a new job. We need more money
8. She (musi).................. finish this. Tomorrow is the deadline!
9. You (musisz).............. go to the cinema and watch that movie
10. She (musi) ................. help her sister to clean up her room
11. He (musi) ................ wear glasses. Otherwise he can't see anything
12. We (musimy) ............. meet and drink some tea
13. You look terrible! You (musisz) ............ see a doctor
14. ............ she (musi)...............listen to the teacher's instruction?
15. It ....... (musi) be done until tomorrow! Otherwise I will be angry!



Poprawne odpowiedzi (moje propozycje). Pamiętaj, że w wielu sytuacjach have to będzie zamienne na must,
dlatego nie przejmuj się i podczas normalnej rozmowy NIE zastanawiaj się czego lepiej użyć. Po prostu tego
użyj!

Przetłumacz zdania
1. Muszę spać, jestem zmęczony - I must sleep, I am tired
2. Musisz to zobaczyć! (to coś wydaje się ciekawe) - You must see this!
3. Musisz to wziąć (bo masz wysoką gorączkę) - You have to take it
4. Musisz iść do dentysty, bo twoje zęby są czarne - You have to visit a dentist because your teeth are black
5. Zwierzęta muszą jeść - Animals have to eat
6. Muszę do Ciebie zadzwonić (kiedyś) - I must call you
7. Ona musi tego spróbować (coś do jedzenia) - She has to try this
8. Czy muszę odwiedzić ciocię Betty? - Do I have to visit aunt Betty? (w pytaniach zazwyczaj stosujemy “do I
have to”, ponieważ jeszcze nie wiemy czy to konieczność czy też nie*. Podobnie w przeczeniach, zazwyczaj
stosujemy “I don’t have to”).
9. Czy musisz jeść? (żeby żyć?) - Do you have to eat?
10. Nie muszę tego robić! - I don’t have to do this
Trudniejsze*
11. Czy ona musi pracować? - Does she have to work?
12. To nie musi być drogie (moglibyśmy to kupić taniej) - It doesn’t have to be expensive
13. Czy musimy to kupować? - Do we have to buy it?
14. On nie musi śpiewać - He doesn’t have to sing
15. Czy ona musi śpiewać? - Does she have to sing?

Uzupełnij używając must lub have to
1. You have to wash your suit. It's smelly
2. Ben, you must go home. We are about to sleep
3. I have to get back home before nine o'clock. My mother is very strict
4.  My finger is broken. I have to go to a doctor
5. She has to go to school. She's a student
6. I must go home, it's quite late
7. I must find a new job. We need more money
8. She has to finish this. Tomorrow is the deadline!
9. You must go to the cinema and watch that movie
10. She must help her sister to clean up her room
11. He has to wear glasses. Otherwise he can't see anything
12. We must meet and drink some tea
13. You look terrible! You must see a doctor
14. Does she have to listen to the teacher's instruction?
15. It must be done until tomorrow! Otherwise I will be angry!



Czasownik can - móc, potrafić
Czasownik can jest prostym czasownikiem. Dlaczego prostym? Nie ma tutaj żadnych wyjątków, zmian
końcówek itp. W każdej osobie, he, we, I, she będzie zawsze forma can.
Can oznacza możliwość zrobienia czegoś, ale też umiejętność czy pozwolenie. Najlepiej sprawdź materiał
video, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Przetłumacz
1. On umie mówić po angielsku
2. Ona potrafi pływać
3. Ja umiem gotować
5. Ty potrafisz to zrobić
6. Czy  mogę otworzyć drzwi?
7. Moi przyjaciele potrafią grać w gry
8. Ona nie umie śpiewać
9. Ja nie potrafię tańczyć
10. Czy zwierzęta potrafią mówić?

Z poniższych zdań twierdzących ułóż zdania pytające
1. He can sing
2. She can swim
3. I can speak Japanese
4. You can play the guitar
5. We can run fast
6. I can dance very good
7. They can paint
8. I can drive
9. She can ride a horse
10. I can jump

Odwróć pytanie na twierdzenie i na odwrót
1. I can sing well
2. I can bake a cake
3. They can produce cars
4. My sister can play the guitar
5. It can fly very high
6. You can do it tomorrow
7. We can change our clothes
8. Can I speak to your manager, please?
9. Can you tell me the truth?
10. Can I help you?

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz
1. On umie mówić po angielsku - he can speak English
2. Ona potrafi pływać - she can swim
3. Ja umiem gotować - I can cook
5. Ty potrafisz to zrobić - You can do it
6. Czy mogę otworzyć drzwi? - Can I open the door?



7. Moi przyjaciele potrafią grać w gry - My friends can play games
8. Ona nie umie śpiewać - She can’t sing
9. Ja nie potrafię tańczyć - I can’t dance
10. Czy zwierzęta potrafią mówić? - Can animals talk?

Z poniższych zdań twierdzących ułóż zdania przeczące
1. He can sing - he can’t sing
2. She can swim - she can’t swim
3. I can speak Japanese - I can’t speak Japanese
4. You can play the guitar - you can’t play the guitar
5. We can run fast - we can’t run fast
6. I can dance very good - I can’t dance very good
7. They can paint - they can’t paint
8. I can drive - I can’t drive
9. She can ride a horse - she can’t ride a horse
10. I can jump - I can’t jump

Odwróć pytanie na twierdzenie i na odwrót
1. I can sing well - can I sing well?
2. I can bake a cake - can I bake a cake?
3. They can produce cars - can they produce cars?
4. My sister can play the guitar - can my sister play the guitar?
5. It can fly very high - can it fly very high?
6. You can do it tomorrow - can you do it tomorrow?
7. We can change our clothes - can we change our clothes?
8. Can I speak to your manager, please?  - I can speak to your manager
9. Can you tell me the truth? - You can tell me the truth
10. Can I help you? - I can help you



Czasownik have got - mieć posiadać
Słowo have jest ciekawym słówkiem. Może oznaczać mieć “coś”, w sensie posiadać, ale także mieć powinność,
czyli musieć.
Aby było łatwiej, tak możesz je rozróżnić:
Have to - musieć
Have got - posiadać

W materiale video przedstawię Ci działanie formy posiadać. Zapraszam do nagrania, a także do wykonania
ćwiczeń i odsłuchania przykładów.

Przetłumacz zdania
1. Ja mam dom
2. Ona ma samochód
3. On ma basen
4. Oni mają książki
5. Ja nie mam pieniędzy
6. Ona nie ma prezentów
7. Czy masz ołówek?
8. Czy masz jutro test?
9. Czy ona ma piękne oczy?
10. Czy masz psa?

Wstaw w brakujące luki have got/has got
1. She .................. beautiful eyes
2. We ............... an old car
3. I ...................... a mobile phone
4. ............ you ............. a mobile phone?
5. ......... she ............. a new TV?
6. ............ they ............ two dogs?
7. You .............. my phone number
8. ........... he ........... a long tail?
9. ........... she ............ seven teeth?
10. .......... I .............. fish?

Poniższe zdania ze skrótami zamień na przeczenia
1. She's got a hamster ...........................................
2. He's got a butterfly ..........................................
3. They've got a snake ..............................................
4. I've got a dog ................................................
5. She's got a blog ...............................................
6. We've got green eyes .......................................
7. She's got red shoes ..............................................
8. My parents have two children ..................................
9. My sister has got a new boyfriend ..........................
10. Her father has got a garage .......................

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz zdania
1. Ja mam dom - I have got a house



2. Ona ma samochód - She has got a car
3. On ma basen - He has got a swimming pool
4. Oni mają książki - They have got books
5. Ja nie mam pieniędzy - I don’t have money
6. Ona nie ma prezentów - She does not have gifts LUB she doesn’t have gifts LUB she hasn’t got gifts
7. Czy masz ołówek? - Do you have a pencil? LUB have you got a pencil
8. Czy masz jutro test? - To you have a test tomorrow? LUB have you got a test tomorrow?
9. Czy ona ma piękne oczy? - Does she have beautiful eyes? LUB Has she got beautiful eyes?
10. Czy masz psa? - Do you have a dog? LUB Have you got a dog?

Wstaw w brakujące luki have got/has got
1. She has got beautiful eyes
2. We have got an old car
3. I have got a mobile phone
4. Do you have a mobile phone?
5. Does she have a new TV?
6. Do they have two dogs?
7. You have got my phone number
8. Does he have a long tail?
9. Does she have seven teeth?
10. Do I have fish?

Poniższe zdania ze skrótami zamień na przeczenia. Użyję tutaj jednej formy, jeśli chcesz, możesz
spróbować innej
1. She's got a hamster - she doesn’t have a hamster
2. He's got a butterfly - he doesn’t have a butterfly
3. They've got a snake - they don’t have a snake
4. I've got a dog - I don’t have a dog
5. She's got a blog - she doesn’t have a blog
6. We've got green eyes - we don’t have green eyes
7. She's got red shoes - she doesn’t have red shoes
8. My parents have two children - my parents don’t have two children
9. My sister has got a new boyfriend - my sister doesn’t have a new boyfriend
10. Her father has got a garage - her father doesn’t have a garage



Stopniowanie przymiotników angielskich
Stopniowanie przymiotników. W angielskim istnieją pewne zasady stopniowania przymiotników, jednak jak to
zawsze bywa, są też wyjątki. O tych więcej w materiale video.

Warto poznać poniższe schematy i słówka
Istotne słówko "than" oznaczające niż. Np. You are better than me - jesteś lepszy NIŻ ja.

Przetłumacz zdania
1. Ten pokój jest większy
2. Moja siostra jest milsza niż ty
3. Moja mama jest najpiękniejsza
4. Moje włosy są najdłuższe
5. Ten telefon jest najmniejszy
6. Tamten samochód jest droższy niż Twój dom
7. Mój kot jest grubszy niż twój pies
8. Twój samochód jest lepszy
9. Ty jesteś najgorszy
10. Ona jest najszczęśliwsza

Zmień przymiotniki na stopień wyższy i najwyższy.

1. I think Madonna is (famous) than Eminem .........................................
2. It is (close) to the bank than I thought ...............................................................
3. Climbing in the mountains is (dangerous) than hiking ..............................................
4. She is (lazy) than her brother ...........................................................................
5. My mother is (happy) than she was a week ago ........................................................................................
6. Is Poland (big) than Spain? ..............................................................................
7. It is (danger) city in the world ...................................................................................................
8. This shop has (expensive) prices than the previous one ....................................................................
9. That pub has (bad) drinks in town ...........................................................
10. New York is (cold) than Los Angeles ...............................................................

Wstaw brakujące przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym
1. Warsaw is ........... (hot) than Cracow
2. Lublin is ............ (good) than Kielce
3. Storms are ......... (dangerous) than hurricanes
4. I am beautiful but my sister is .......... (II stopień) and my mum is .............. (III stopień)
5. My brother is ..............(good) friend I have
6. My car is ................... (bad) than a bicycle
7. Today is ............(hot) day of the year
8. This car is ...........................(expensive). There is no more expensive car
9. This test is ...................(easy) than the last one
10. Your manager is ................. (bad) manager in the company

Poprawne odpowiedzi

Przetłumacz zdania
1. Ten pokój jest większy - this room is bigger
2. Moja siostra jest milsza niż ty - my sister is nicer than you
3. Moja mama jest najpiękniejsza - my mum is the most beautiful



4. Moje włosy są najdłuższe - my hair is the longest (włosy w angielskim nie są liczbą mnogą)
5. Ten telefon jest najmniejszy - this phone is the smallest
6. Tamten samochód jest droższy niż Twój dom - that car is more expensive than your house
7. Mój kot jest grubszy niż twój pies - my cat is fatter than your dog
8. Twój samochód jest lepszy - your car is better
9. Ty jesteś najgorszy - you are the worst
10. Ona jest najszczęśliwsza - she is the happiest

Zmień przymiotniki na stopień wyższy i najwyższy.
1. I think Madonna is (famous) than Eminem - I think Madonna is more famous than Eminem
2. It is (close) to the bank than I thought - It is closer to the bank than I thought
3. Climbing in the mountains is (dangerous) than hiking - climbing in the mountains is more dangerous than
hiking
4. She is (lazy) than her brother - she is lazier than her brother
5. My mother is (happy) than she was a week ago - my mother is happier than she was a week ago
6. Is Poland (big) than Spain? - is Poland bigger than Spain?
7. It is (danger) city in the world - it is the most dangerous city in the world
8. This shop has (expensive) prices than the previous one - this shop has more expensive prices than the
previous one
9. That pub has (bad) drinks in town - that pub has the worst drinks in town
10. New York is (cold) than Los Angeles - New York is colder than Los Angeles

Wstaw brakujące przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym
1. Warsaw is hotter than Cracow
2. Lublin is better than Kielce
3. Storms are more dangerous than hurricanes
4. I am beautiful but my sister is more beautiful and my mum is the most beautiful
5. My brother is the best friend I have
6. My car is worse than a bicycle
7. Today is the hottest day of the year
8. This car is the most expensive. There is no more expensive car
9. This test is easier than the last one
10. Your manager is the worst manager in the company



Articles
W języku angielskim do określania rzeczowników używamy rodzajników:
'A' - nieokreślony, stawiany przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę, np: a car, a wall, a desk
'An' - nieokreślony, stawiany przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę, np: an angel, an apple, an
elephant
'The' - określony, stawiany gdy mówimy o czymś “konkretnym”, lub już wskazanym naszemu rozmówcy.
Zanim przejdziesz do ćwiczeń, zobacz dokładnie materiał video w którym to objaśniam.

'The' to rodzajnik określony którego używamy do konkretyzowania przedmiotu rozmowy. Używamy go kiedy
mówimy o konkretnym przedmiocie/osobie/zjawisku. Używamy go zarówno do liczby mnogiej jak i pojedynczej.
The people in the car look scared. (te konkretne osoby w tym samochodzie wyglądają na przestraszone,
widzimy ich i ich pojazd i konkretnie o nich mówimy)
The movie we saw was great! (Ten film który widzielismy był świetny - mowa o konkretnym filmie)
Please open the door! (Proszę otwórz te drzwi! - polecenie dotyczy konkretnych drzwi do pomieszczenia do
którego chcemy wejść)

Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy, a potem po raz kolejny
wspominamy o tym już konkretyzując przedmiot rozmowy.
Max saw a butterfly.                               The butterfly was a decoration.
Max zobaczył (jakiegoś) motyla.             (Ten) motyl okazał się dekoracją.

I see a garden.                                 The garden is filled with flowers.

'The' przed nazwami
Kiedy stosujemy?
- nazwy geograficzne (Ale nie kraje!)
The Baltic Sea, the Pacific, ale nie 'the Poland'
- nazwy obiektów
np. The Grand Hotel
Kiedy nie stosujemy?
- nazwy dni, miesięcy: Friday, September, a nie the Friday, the September
- nazwy świąt Christmas, a nie the Christmas
- nazwy języków English, Polish

Ćwiczenia

Jakie nieokreślone rodzajniki będą przy tych słowach?
1. ……. arrow
2. ……. umbrella
3. ……. building
4. ……. house
5. ……. garden
6. ……. friend
7. ……. desk
8. ……. phone
9. ……. egg
10. ……. jacket



Wpisz odpowiednie formy rodzajników 'a', 'an' 'the' , lub pozostaw pustą lukę
1. This is ….. umbrella
2. I'm staying at ….. Moon Hotel
3. ….. Polish is my favorite language
4. It's almost ….. Friday!
5. ….. Christmas is coming soon!
6. I'm sorry, I can't speak ….. English
7. In ….. September kids go back to school
8. This is ….. Baltic Sea
9. Look! I can see ….. butterfly! ….. butterfly is so colorful!
10. Macy has got ….. garden ….. garden is beautiful
11. It's my dad's birthday soon. I want to buy him ….. gift
12. Don't touch ….. dog!
13. Can you please open ….. door? I want to come in
14. ….. movie I saw was wonderful! You have to see it too!
15. ….. girl in ….. red jacket stole my wallet! Get her!
16. ….. Easter is my favorite holiday
17. I hate ….. Monday!
18. I live in ….. Canada
19. Everyday I wake up in ….. Morning
20. Look at the boy in ….. car! I think he is hurt

Poprawne odpowiedzi
Jakie nieokreślone rodzajniki będą przy tych słowach?

1. an arrow
2. an umbrella
3. a building
4. a house
5. a garden
6. a friend
7. a desk
8. a phone
9. an egg
10. a jacket

Wpisz odpowiednie formy rodzajników 'a', 'an' 'the' , lub pozostaw pustą lukę
1. This is an umbrella
2. I'm staying at the Moon Hotel
3. Polish is my favorite language
4. It's almost Friday!
5. Christmas is coming soon!
6. I'm sorry, I can't speak English
7. In September kids go back to school
8. This is the Baltic Sea
9. Look! I can see a butterfly! The butterfly is so colorful!
10. Macy has got a garden. The garden is beautiful
11. It's my dad's birthday soon. I want to buy him a gift
12. Don't touch the dog!
13. Can you please open the door? I want to come in
14. The movie I saw was wonderful! You have to see it too!



15. The girl in the red jacket stole my wallet! Get her!
16. Easter is my favorite holiday
17. I hate Monday!
18. I live in ….. Canada
19. Everyday I wake up in ….. Morning
20. Look at the boy in ….. car! I think he is hurt



Prepositions - przyimki miejsca i czasu
Jak powiedzieć po angielsku, że mieszka się NA wsi, W mieście, POD stołem, PRZED domem itp?
W tym dziale opowiem Ci o przyimkach miejsca i czasu.
Warto już na początku wiedzieć, że prepositions w języku angielskim sprawiają niemały problem. Będziesz
popełniać błędy, będziesz się mylić, ponieważ wiele z nich działa nieintuicyjnie. Zamiast uczyć się zasad i
tabelek, polecam Ci robić wiele przykładów i analizować je.

UWAGA: przykłady, które znajdziesz poniżej, a także wyjaśnienie z materiału video, to jedynie kropla w morzu.
Musisz wykonać solidną pracę, aby samodzielnie i z łatwością posługiwać się prepositions.

To tak jak z matematyką. Samo poznanie wzoru i wykonanie zadania przez nauczyciela niewiele da. Samemu
musimy wykonać dziesiątki, a nawet setki zadań, aby z łatwością wykonywać je samodzielnie. Miej to na
uwadze i ćwicz, wypisuj sobie przykłady, zastanawiaj się “jak powiedzieć”, a gdy masz wątpliwości: pytaj na
grupie, sprawdzaj w Google translate.

Przetłumacz
1. Pracuję w nocy
2. Święta są w grudniu 24 - Christmas is on December 24
3. W 1987 roku - in 1987
4. Zabawka jest na stole - The toy is on the table
5. Obrazek jest na stronie - The image is on the page
6. Podróżuję do Niemiec - I travel to Germany
7. To jest dla Ciebie - It's for you
8. On mieszka w Warszawie - He lives in Warsaw
9. Zrobię to za dwa lata - I will do it in two years
10 Czekam na Ciebie - I am waiting for you

Wstaw poprawny przyimek
1. I live (w).... a village
2. She lives (w).... a city
3. It's (na).... the desk
4. We live (na).... the island
5. It's (w).... the building
6. Go (do).... school, now!
7. The ball is (pod) .... the table
8. Your sister is (za) .... you
9. His computer is (obok) .... my phone
10. Your bicycle is (pomiędzy) .... these two cars

Uzupełnij AT, ON, IN
1. .... Mondays we dance in the club
2. She watches movies ........  the afternoon
3. Stop looking ..... me!
4. Are you interested .... biology?
5. I try to focus ..... my work
6. We watch the show ..... TV every morning
7. I want to stay ..... home
8. It's my birthday ..... January
9. I am busy .... the moment
10. I will be ready .... 10pm



Popularne prepositions z czasownikami
ask for - prosić o coś
ask about - pytać o coś
happen to - przytrafiać się
listen to - słuchać kogoś / czegoś
talk to - mówić do kogoś
talk about something - rozmawiać o czymś
thank for - dziękować za coś
think about - myśleć o czymś
wait for - czekać na coś
write to - pisać do kogoś
look at - patrzeć na coś
believe in - wierzyć w coś
go to - iść gdzieś
argue with - kłócić się, sprzeczać z kimś o coś
agree with - zgadzać się z czymś z kimś

----
Poprawne odpowiedzi, tłumaczenia i objaśnienie:

Przetłumacz
1. Pracuję w nocy - I work at night
2. Święta są w grudniu - Christmas is on December (święta w języku angielskim nie są liczbą mnogą)
3. W 1987 roku - in 1987 (w angielskim mówiąc o latach przed rokiem 2000, dzielimy je na dwie części. Zatem
1997 będzie dziewiętnaście, dziewięćdziesiąt siedem)
4. Zabawka jest na stole - The toy is on the table
5. Obrazek jest na stronie - The image is on the page
6. Podróżuję do Niemiec - I travel to Germany
7. To jest dla Ciebie - It's for you
8. On mieszka w Warszawie - He lives in Warsaw
9. Zrobię to za dwa lata - I will do it in two years
10 Czekam na Ciebie - I am waiting for you

Wstaw poprawny przyimek
1. I live in a village
2. She lives in a city
3. It's on the desk
4. We live on the island
5. It's in the building
6. Go to school, now!
7. The ball is under the table
8. Your sister is behind you
9. His computer is next to my phone
10. Your bicycle is between these two cars

Uzupełnij AT, ON, IN
1. On Mondays we dance in the club
2. She watches movies in the afternoon
3. Stop looking at me!
4. Are you interested in biology?



5. I try to focus on my work
6. We watch the show on TV every morning
7. I want to stay at home
8. It's my birthday in January
9. I am busy at the moment
10. I will be ready at 10 pm



Apostrof
Apostrof pełni w angielskim dwie ważne funkcje. Tworzy zdania skrócone i zdania z tak zwanym dopełniaczem
saksońskim. Wszystko dokładnie wyjaśniłem w materiale video, do którego Cię serdecznie zapraszam.

Apostrof pełni w angielskim dwie ważne funkcje. Tworzy zdania skrócone i zdania z tak zwanym dopełniaczem
saksońskim. Wszystko dokładnie wyjaśniłem w materiale video, do którego Cię serdecznie zapraszam.

Utwórz skróty, używając dowolnej formy, np. She is not = she isn’t = she’s not

1. We are at home
2. They are not ready
3. I am very patient
4. Is she your wife? She is very jealous
5. Well, she is not my type
6. Guys, you are crazy
7. Everybody is busy at the moment
8. I would like to be your friend
9. She thinks you are not interested in that project
10. Why are you so mean? I will tell your mum
11. I can not see his car, he is outside
12. Do you know that I have got a dog?
13. It will be ok
14. I am sure she will marry me
15. He is going to buy a new car

Zamień na zdania z dopełniaczem saksońskim
Np. In the house of my friend - in my friend’s house

1. The dog of my brother
2. Best friend of Jenny
3. She met a friend of my mother
4. The room of my parents is messy
5. Brother of Adam is tall
6. I like the car of my boss
7. There are toys of our children
8. This is an idea of my husband
9. The bicycle of Arnold is fast
10. Son of Mark and Jenny
11. The restaurant of McDonald
12. The weather of tomorrow
13. You are on the territory of Poland
14. The hot coffee of my brother
15. Give me the car of Sir Bernard Strauss

Poprawne odpowiedzi

Utwórz skróty, używając dowolnej formy, np. She is not = she isn’t = she’s not

1. We are at home - we’re at home
2. They are not ready - they’re not ready
3. I am very patient - I’m very patient



4. Is she your wife? She is very jealous - is she your wife? She’s very jealous
5. Well, she is not my type - well, she’s not my type
6. Guys, you are crazy - guys, you’re crazy
7. Everybody is busy at the moment - everybody’s busy at the moment
8. I would like to be your friend - I’d like to be your friend
9. She thinks you are not interested in that project - she thinks you’re not interested in that project
10. Why are you so mean? I will tell your mum - why are you so mean? I’ll tell your mum
11. I can not see his car, he is outside - I can’t see his car, he’s outside
12. Do you know that I have got a dog? - do you know that I’ve got a dog
13. It will be ok - it’ll be ok
14. I am sure she will marry me - I’m sure she’ll marry me
15. He is going to buy a new car - he’s going to buy a new car

Zamień na zdania z dopełniaczem saksońskim
Np. In the house of my friend - in my friend’s house

1. The dog of my brother - my brother’s dog
2. Best friend of Jenny - Jenny’s best friend
3. She met a friend of my mother - she met my mother’s friend
4. The room of my parents is messy - my parents’ room is messy
5. Brother of Adam is tall - Adam’s brother is tall
6. I like the car of my boss - I like my boss’s car
7. There are toys of our children - There are our children’s toys
8. This is an idea of my husband - this is my husband’s idea
9. The bicycle of Arnold is fast - Arnold’s bicycle is fast
10. Son of Mark and Jenny - Mark and Jenny’s son
11. The restaurant of McDonald - Mcdonald’s restaurant
12. The weather of tomorrow - Tomorrow’s weather
13. You are on the territory of Poland - You are on Poland’s territory
14. The hot coffee of my brother - My brother’s hot coffee
15. Give me the car of Sir Bernard Strauss - Give me Sir Bernard Strauss’s car


