
Witaj 
Witaj w moim kursie. Zanim zaczniemy, kilka kwestii organizacyjnych. W kursie wspominam 
o tym, aby robić notatki w swoim zeszycie ćwiczeń. To co widzisz poniżej, może być formą 
Twojego zeszytu ćwiczeń, jednak sugeruję aby kupić sobie najzwyklejszy zeszyt i aby ten 
służył Ci jako notatnik. 
Możesz także wydrukować ten dokument (ten, który teraz przeglądasz), jednak jestem 
pewien, że nic tak nie zastąpi energii włożonej w przygotowanie własnego notatnika, jak 
“oldschoolowe” pisanie tradycyjnym długopisem czy ołówkiem, na tradycyjnym papierze. 
 
Jeśli z jakiejś przyczyny wolisz wersję elektroniczną, załóż taki notatnik w dowolnej aplikacji 
elektronicznej. Możesz wykorzystać także narzędzia Google. Ważne żeby wiedzieć: co, 
gdzie, po co i móc łatwo do tego wrócić. 
 
UWAGA: zanim uzupełnisz swój tygodniowy plan, przerób cały kurs, przetestuj niektóre 
rozwiązania, zaplanuj swoją naukę na najbliższe miesiące. 
 
Po raz pierwszy życzę Ci powodzenia. 
 
UWAGA2: Dodaj się do grupy zadaniowej TUTAJ 
Przy zgłoszeniu się do grupy, podaj hasło: lecimyzangielskim - na tej podstawie zatwierdzam 
członków grupy. 
Jeśli chcesz być z grupą na bieżąco, ustal priorytet powiadomień. Wtedy nie ominą Cię 
najważniejsze akcje na grupie. 
 
Jak to zrobić? Kliknij na 3 kropki po prawej stronie … wybierz: zarządzaj powiadomieniami, 
następnie wybierz: wszystkie posty 

Pogadanka na start i kwestie organizacyjne 
(prędko nie będziesz doskonały/a) 
 
Zobacz nagranie, w którym opowiadam o istotnych aspektach związanych z nauką 
angielskiego, a w których przede wszystkim pomogę Ci zdobyć odpowiednie nastawienie do 
nauki tego języka. 
 
W tym momencie wypisz swoje podstawowe oczekiwania względem angielskiego, a także 
podpisz deklarację. Wypisz to w swoim zeszycie ćwiczeń. 
 

1. Po co ja się uczę angielskiego? 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Co mi to da? 
……………………………………………………………………………………………….. 

https://www.facebook.com/groups/839628389909558/


3. Mam zamiar wykonywać polecenia i stosować się do sugestii autora tj. Darka, nawet 
jeśli te czasem będą wydawały się trudne i wbrew temu co zdarzało mi się robić 
dotychczas. 
 
(podpisano) …………………………………………………………………………………… 

 
Warto udzielać się na grupie, korzystając z tagów. 
Na przykład: 
#pytanie - Twoje pytanie związane z angielskim 
#zadanie - jeśli wykonasz jakieś zadanie, pochwal się nim na grupie 
 

Angielski - początek 
Witam Cię serdecznie. Na sam początek sprawdź nagranie, które przygotowałem dla Ciebie. 
W tym nagraniu postanowimy jak będzie przebiegała Twoja najbliższa nauka angielskiego. 
Na początek wybierz zastanówmy się w czym obecnie idzie Ci całkiem nieźle, czy są 
umiejętności dominujące i czy są takie, które warto mocno poprawić? 
 

1. Najbardziej zależy mi na……………………………. (np. Swobodnym czytaniu, oglądaniu filmów w 
oryginale, swobodnej rozmowie z ludźmi). 

2. Obecnie najsłabiej idzie mi z ………………………………………………………. 
3. Najlepiej czuję się w …………………………………………………………………. 
4. Myślę, że mogę osiągnąć mój cel w czasie……………………………………….. 

 
Na tym będziemy częściowo bazować. 
Mimo wszystko musimy rozwijać wszystkie umiejętności niezbędne do opanowania 
angielskiego. 
 
Na razie tego nie wypełniaj. Wypełnimy to razem później z uwzględnieniem Twoich 
preferencji. Zobacz wszystkie materiały z proponowanymi ćwiczeniami, wykonaj wszystkie 
ćwiczenia, niezależnie od tego czy są dla Ciebie ciekawe, czy są czymś nowym, czy wydają 
się trudne czy też nie - zrób je najlepiej jak potrafisz. 
 

Plan tygodniowy 
 

Aktywność Szczegóły Czas w minutach 

Słuchanie   

Czytanie   

Rozmawianie   

Oglądanie   

Pisanie   



Inne (np. nagrywanie siebie na 
dyktafon) 

  

 
W jednym z ostatnich lekcji, po przerobieniu całości, znajdziesz dokładne objaśnienie. 
 
Na samym końcu przygotujemy dla Ciebie szczegółowy plan tygodniowy z uwzględnieniem 
tych umiejętności na których Tobie zależy najbardziej. UWAGA: W początkowych etapach 
nauki angielskiego, prawdopodobnie nie będziesz mieć wielu możliwości rozmowy z ludźmi, 
ale z czasem powinna być to jedna z najważniejszych dla Ciebie czynności. 
 

Plan tygodniowy (przykład) 
 

Aktywność Szczegóły Czas w minutach 

Słuchanie Audiobook słuchany w 
samochodzie 

30 

Czytanie Czytanie książki przy 
śniadaniu 

15 

Rozmawianie Rozmowa z ludźmi 
poznanymi na forum 
językowym 

30 

Oglądanie Filmiki na Youtube z 
tekstem 

30 

Pisanie Pisanie dziennika po 
angielsku, codziennie 5 
minut 

35 

Inne (np. nagrywanie siebie na 
dyktafon) 

  

 
 

Tych błędów w nauce angielskiego nigdy nie 
popełniaj - słabe rozwiązania 
Zanim zobaczysz materiał video, odpowiedz na poniższe pytania: 
 

1. Czy kiedykolwiek uczyłeś/aś się z fiszek? 
2. Czy pojawiały się listy słówek? 
3. Czy chodziłeś/aś do szkoły językowej? 
4. Czy musisz wszystko umieć perfekcyjnie? 
5. Czy boisz się rozmowy bo jeszcze nie umiesz rozmawiać? 

 



Zastanów się teraz w jaki sposób obecnie najwięcej / najczęściej zdarzało Ci się uczyć i 
oceń subiektywnie jakie mogło mieć to przełożenie na Twój angielski. 
Np. 
 
 
 
 
 

 koszt Ocena skuteczności Ocena przyjemności 

Fiszki 4 2 1 

Szkoła językowa 1 3 3 

Metoda X 1 2 1 

Książka ABC 5 1 1 

 
 
1 - drogo / zła ocena  
5- niedrogo / super ocena 
 
Poniżej  10 - kiepska technika* 
 

Co to było? koszt Ocena skuteczności Ocena przyjemności 

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Ile rozumiesz z video 
W tym materiale sprawdzimy na ile rozumiesz filmy video. W nagraniu pokażę Ci jak wybrać 
materiał testowy. Nie staraj się w niego wsłuchiwać, po prostu go zobacz i bardzo 
subiektywnie oceń na ile jesteś w stanie coś z niego wyłapać. 
 
Pokażę Ci 3 poziomy video, sprawdź je (na początku staraj się nie wpatrywać w napisy, a 
jedynie odsłuchaj materiału). 
 
Poziom A1 - totalnie początkujący: https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ 
Jeśli dziś nie rozumiesz z tego zbyt wiele, po ukończeniu tego kursu Enlinado, a także po 
skrupulatnym wdrażaniu wszystkich porad w życie, w ciągu 2 - 3 miesięcy, nie będziesz 
mieć problemów ze zrozumieniem tego materiału. 
 
Poziom A2 - B1 - to taki poziom, który w przyszłości pozwoli Ci “płynnie” rozmawiać: 
https://www.youtube.com/watch?v=ks_baTuL4Pw 
Jeśli rozumiesz większość z tego materiału, pozostaje szlifować Twój angielski. Ten proces 
może zająć nawet kilka miesięcy, do osiągnięcia pełnej płynności i swobody w rozmowie. 
 
Ile rozumiem z pierwszego filmiku i jak oceniam subiektywnie swój wynik? 
Np. nie rozumiem nic, słyszę “jeden wielki bełkot”, słyszę co 3 słowo, albo: rozumiem ogólny 
zamysł i kilka szczegółów 
 
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………. 
 
Ile rozumiem z drugiego filmiku i jak oceniam swój wynik? 
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………. 

Ile możesz powiedzieć o tych obrazkach? 
W tym ćwiczeniu pokażę Ci niesamowity sposób na to, aby po pierwsze sprawdzić swój 
obecny angielski i zastanowić się na ile ja już potrafię opowiadać o otaczającym mnie 

https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=ks_baTuL4Pw


świecie, a ile jeszcze mi brakuje. Zobacz materiał o nazwie opisywanie obrazków, a 
następnie uzupełnij tekst poniżej. 
 
Jest to prawdopodobnie najlepsze ćwiczenia do nauki nowych słów, ale także do 
sprawdzania swoich luk. 
Wybierz jeden z 3 obrazków, lub opisz je wszystkie. Na przykład tak: 
 

 
In the picture, I can see two cats. They are playing together. 
The cat on the left is grey and the cat on the right is red. 
I like cats, cats are funny and silly. 
I would like to have a cat but I am allergic to cats. 



 
The picture shows a toy. I think this is a robot built out of lego bricks. 
I like to play lego, it’s very creative. Lego is very colorful. 
Children should play lego bricks because it develops their brains. 
In the background I can see some feet. 

 



 
The photo shows a group of people. I think they are shopping. They seem to be happy. I can 
see a clothes shop with many products. 
 
Zawsze postaraj się odpowiadać na te pytania: 
 
Who or what is in the photo? 
Where is this? 
What is it / are they doing? 
What adjectives can you use to describe the photo? 
Can you see any details?  
What do you think they are saying? 
What do you think is going to happen? 

 
To udało się powiedzieć / wytłumaczyć po angielsku 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………… 



 
Tego nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć (wypisz polskie zdania) 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

Na ile umiesz angielski?  

Ile znasz słówek angielskich? 
 
W tej części, sprawdźmy na ile w ogóle czujesz się z angielskim dobrze. Na jakim jesteś 
poziomie czy coś już rozumiesz, czy może zupełnie nic. Sprawdź w tym celu dwa 
początkowe nagrania, dzięki którym zweryfikujesz swój angielski. Wykonaj te dwie proste 
czynności, abyśmy sprawdzili na ile mniej więcej znasz angielski. 
 

1. Ile znam słówek z angielskiego 
Po obejrzeniu tego materiału i po przejściu testu, wpisz tutaj swój wynik: 
 
Dnia………….. Znam około ………… angielskich słówek. 
 
Wrócisz do tego punktu pod koniec zeszytu ćwiczeń i ponownie sprawdzisz swój wynik. 
 
 

250 słów na początek Survival English 
Istnieje pewna grupa popularnych słów, które chciałbym teraz z Tobą omówić. Te słowa są 
bardzo często używane w języku angielskim, dlatego miej pewność, że znasz ich dokładne 
znaczenie i potrafisz ich używać. Materiał będzie podzielony na kilka mniejszych video, 
dlatego zapoznaj się z każdym z nich. 
 



 

To be - być, szybkie przypomnienie 
Upewnijmy się, że znasz podstawy to be, czyli być 
I am (I’m) - ja jestem 
You are (you’re) - ty jesteś 
She, he, it is - ona, on, ono/to jest 
She’s, he’s, it’s 
 
We are (we’re) 
You are (you’re) 
They are (they’re) 
 
Aby zrobić zaprzeczenie, wystarczy dodać słowo “not” 
 
Wypisz do każdego z powyższych wyrażeń po jednym angielskim przymiotniku. Na przykład: 
he is happy, she is tall, itd. 
………………………………….………………………………….………………………………….…
……………………………….………………………………….………………………………….……
…………………………….………………………………….………………………………….………
………………………….………………………………….………………………………….…………
……………………….………………………………….………………………………….……………
…………………….………………………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………………………….…………………
……………….………………………………….………………………………….…………………… 
 

Słowa specjalne 

Can i could 
Słowa zostaną dokładnie wyjaśnione w materiale video 
 
Warto już na samym początku dodać, że czasownik can to czasownik modalny, który w 
zdaniach występuje zawsze przed czasownikiem głównym. Co ciekawe, czasowniki 
modalne nie mają końcówki s w 3 osobie liczby pojedynczej. Na razie nie musisz się w to 
mocno zagłębiać, ale jeśli interesuje Cię poprawienie angielskiej gramatyki, to na koniec 
tego działu, opowiem Ci nieco więcej o moim kursie gramatycznym Enlinado Grammar pack. 
 
Can oznacza móc, potrafić, ale też mieć pozwolenie. I can - mogę, ale też potrafię. 
Przykłady: 
I can fly - umiem latać 
I could fly (if)... - mógłbym latać 



Shy can fly 
They can fly 
We can fly 
 
I can do that 
I could do that 
I can play basketball 
I can play the guitar 
I can swim 
You can do it! 
You can do it right now  
 
Can’t - can not - nie mogę / nie potrafię 
I can’t paint - nie potrafię malować 
She can’t dance - ona nie potrafi tańczyć 
I can’t do it - nie mogę / nie potrafię tego zrobić 
 
Could to z kolei “móc”, w formie przypuszczenia. I could - mógłbym, She could - ona 
mogłaby.  
Przykłady: 
I could be there - mógłbym tam być 
She could be rich - mogłaby być bogata 
 
Pytania: 
Can you?  - czy możesz? 
Can you help me? 
Can we talk? 
 
Could you speak more slowly, please? 
 
Jeśli na tym etapie wszystko jest dla Ciebie proste i logiczne, przejdź dalej, natomiast jeśli 
masz problem z którymś zagadnieniem, zobacz mój kurs gramatyczny Enlinado Grammar 
Pack. W opisie znajdziesz informacje na jego temat. 
 
Zadanie dla Ciebie 
 
Wypisz po 5 czynności, umiejętności, które umiesz i po 5, których nie umiesz. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 



Czasownik do 
Czasownik do, to po prostu robić, ale nie tylko robić / wykonywać. Bywa, że czasownik ten 
sprawia problemy, gdyż może to być główny czasownik lub tak zwany posiłkowy, pełniący 
funkcję operatora. Z czym to się je? Zaraz będą przykłady. 
 
To słowo jest czasem zamiennie używane z czasownikiem make, choć make tyczy się 
bardziej czynności manualnych. Zrobiłem o tym osobny odcinek, możesz rzucić okiem: 
https://www.facebook.com/enlinado/videos/1763823810419840/ 
 
W dużym uproszczeniu słowo make, to robić coś - wykonywać, zaś słowo do dotyczy się 
praktycznie wszystkich innych czynności. 
 
Przykłady: 
Do it! 
Don’t do it! 
I do nothing in my life 
 
W zależności od osoby, do zmienia swoją formę w does. Dokładnie wyjaśniam to w kursie 
gramatycznym, dlatego jeżeli zależy Ci na tym aby brzmieć dobrze pod kątem poprawności, 
zawsze do niego odsyłam. 
 
She does nothing in her life 
 
Przeczenie od słowa do, to do not, w skrócie don’t 
Don’t worry, don’t give up 
I don’t like you 
You don’t like me 
He doesn’t like me  
She doesn’t like me 
 
W pytaniach w present simple, czasownik do, pełni funkcję “czy” 
Do you like me? 
Do you need this? 
Does she like me? 
Does he know me? 
 
Podsumowując: 
Rzeczy, które wykonujemy, produkujemy coś z niczego, użyjemy słowa make. 
I make computers 
She makes plans 
We make something together 
 

https://www.facebook.com/enlinado/videos/1763823810419840/


Do to także robić, ale ma znacznie więcej funkcji, używane jest często w przeczeniach i w 
zadawaniu popularnych pytań w najbardziej popularnym czasie present simple. 
 

Get - ciekawe słówko 
Get to ciekawy angielski czasownik, który ma kilka znaczeń. Tak naprawdę ciężko 
przetłumaczyć to słówko dosłownie. Czasem to brać, czasem dostawać, a czasem też 
dawać. 
Wyobraź sobie przekazywanie czegoś, jakiejś rzeczy, myśli, między czymś a czymś, między 
osobami, między miejscami. Tak mniej więcej działa get. 
Co ciekawe, get ma około 30 znaczeń, ale nie musisz poznawać nawet połowy z nich. Z 
czasem będziesz wyłapywać ich znaczenie z kontekstu. 
 
Get - brać, otrzymywać, wziąć. 
 
Przykłady:  
 
You will get one dollar 
I will get you a glass of milk 
You will get the information 
How to get a girlfriend? 
How to get rich? 
 
 
Inne popularne: 
Get out 
Don’t get me wrong 
Don’t you get it?  
 
Czas przeszły od słowa get to got 
I got one dollar 
I got a glass of milk 
 
I got it 
I got you* 
 
Zadanie dla Ciebie: Chcę nauczyć Cię naturalnych nawyków w sytuacji poszukiwania 
znaczeń nowych słów i zwrotów, dlatego wpisz w Google get lub got i znajdź examples, np. 
Get out examples. 
 
Wypisz nowe słowa i zwroty, które udało Ci się znaleźć (maksymalnie 5) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Have got vs have to 
Słowo have to jedno z najpopularniejszych słówek w angielskim  
 
Have to mieć czy musieć? To zależy. 
Have got - mieć posiadać 
Have to - musieć (mieć powinność) 
 
I have got a car - mam samochód 
You have got a house - masz dom 
We have got a bicycle - mamy rower 
 
3 osoba liczby pojedynczej 
 
She has got a car 
He has got a bike 
It has got a tail 
 
Have to - musieć 
 
Have to używa się gdy w zdaniu jest konieczność zrobienia czegoś, nakaz, odgórne prawo, 
konieczność. 
 
Na przykład gdy mama kazała nam wrócić do domu przed 22. 
Gdy musisz coś zrobić, bo inaczej będą tego konsekwencje. 
 
I have to go home - muszę iść do domu 
You have to do it - musisz to zrobić 
We have to finish the homework - musimy skończyć pracę domową 
 
3 osoba liczby pojedynczej 
She has to go home 
He has to know 
It has to be done 
 
Czasem have to, jest synonimem ze słowem must. 
 



Przeczenia: 
I don’t have a car 
You don’t have a house 
We don’t have time 
 
Dlaczego w jednym jest a, a przy time nie ma? Zobacz w kursie gramatycznym, 
Enlinado grammar pack 
 
I don’t have to do it 
You don’t have to  
 
Test: have to oznacza… 
A have got oznacza… 
 
Przetłumacz kilka prostych zdań: 
 
Mam psa 
Mam dużego kota 
Mamy mały dom 
Ty masz nowy komputer 
 
Muszę iść do szkoły 
Musisz mi powiedzieć 
Musimy to skończyć 
Musicie wygrać 
 

Must 
W wielu sytuacjach must i have mogą być synonimami. Jednak must w przeciwieństwie to 
have to nie jest prawdziwą koniecznością. To raczej sytuacja w której narzucasz sobie jakąś 
powinność. Na przykład: muszę schudnąć. Nie ze względów zdrowotnych, ale mówię tak 
ponieważ wydaje mi się, że ważę zbyt wiele. 
 
Musisz to zobaczyć! 
Nie dlatego, że to prawdziwy rozkaz, ale to wydaje mi się tak interesujące, że koniecznie 
musisz to sprawdzić. 
 
I must lose weight 
You must see this! 
 
Jednak w bardzo wielu sytuacjach te dwa wyrażenia będą wymienne. 
You must wear a helmet here 
You have to wear a helmet here 
 



Must wydaje się łatwiejsze, ponieważ się nie odmienia. 
I must go now 
She must visit me 
He must be patient 
 
Gdy chcemy użyć przeczenia tego słowa, mówiąc że ktoś nie musi czegoś zrobić, raczej 
zawsze użyjemy “don’t have to”. 
 

Nauka nowych słówek i zwrotów 

Analityczna metoda nauki słówek 
Jestem kombinatorem i lubię różne kombinatorskie metody nauki nowych słówek. 
Wykorzystaj tę technikę przed czytaniem dłuższych tekstów. 
 
1. Znajdujesz angielski tekst (np. Taki: https://www.wikihow.com/Get-Rich _ 
2. Uruchamiasz analizator tekstu: https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp 
3. Wklejasz do niego tekst 
4. Klikasz process 
5. Otrzymujesz analizę tekstu 
 
Widzisz, że najczęstszy zwrot 3 wyrazowy, występujący aż 8 razy to “to get rich” 
Zwrot 2 wyrazowy, występujący 25 raz to: “if you” 
W tekście występują inne ciekawe zwroty: 
not helpful - 10 
community answer - 8 
make money - 7 
 
Następnie przeglądamy pojedyncze słowa, które występują najczęściej i wałkujemy te, 
których nie znamy. Wykorzystaj do tego metodę wałkowania. 
Np: 
Spend - 11 
Saving - 10 
Retirement - 8 
 
Dzięki temu podczas czytania, zaoszczędzisz wiele czasu na sprawdzanie. 
 
Zadanie. Znajdź tekst, który Cię interesuje, wrzuć go w narzędzie, przeanalizuj i spróbuj 
przeczytać po kilku godzinach / dniach od rozwałkowania słów i zwrotów. 
 
Notatki 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………
….……………………………………………………………………….………………………………

https://www.wikihow.com/Get-Rich
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp


……………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….……………………………
………………………………………….………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………….……………………………………………………………
………….………………………………………………………………………. 
 

Metoda wałkowania słówek, zamiast list słówek 
 
Ćwiczenie przepisywanie (z filmiku Uczenie się dużej ilości zwrotów) 
Zobacz materiał video i wykonaj wałkowanie dla nowo poznanych słówek. Minimum 3, 
maksymalnie 5. 
 
……………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 

Jakie aplikacje warto mieć na telefonie / na 
komputerze 28 narzędzi 
Z jakich aplikacji warto korzystać, aby przyśpieszyć naukę angielskiego? 
W materiale video przedstawię Ci aż 28 z nich. Na pewno wybierzesz coś interesującego dla 
siebie. 
 
Wypisz aplikacje, które wydają Ci się najbardziej przydatne, staraj się z nich korzystać 
przynajmniej raz dziennie. 

Skąd brać nowe angielskie słówka i zwroty? 
Zanim przejdziesz do ćwiczeń, a także do ustaleń, obejrzyj materiał video o tej samej nazwie 
czyli Skąd brać nowe angielskie słówka i zwroty. 
 
Zadania na najbliższy ………. 
 



1. Znajdź maksymalnie 3 piosenki, które pamiętasz z dzieciństwa, młodości lub które 
obecnie są popularne w radio i sprawdź ich lyrics. Wybierz ciekawe frazy, które 
Twoim zdaniem mogą mieć potencjał. Minimum 3, maksymalnie 10. 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………… 
 

2. Rozważ zakup niedrogiej książeczki na poziomie A1, lub wydrukuj czy zapisz na 
dysku kilka tekstów ze strony Rong-chang.com lub jeśli ta strona chwilowo nie działa, 
znajdź podobne strony, wpisując w wyszukiwarkę: English A1 text / books / articles 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………… 

Jak ustalić prawdziwe znaczenie słów i 
zwrotów 
Z powyższych ćwiczeń pewnie udało Ci się znaleźć wiele ciekawych słów i zwrotów. Tutaj 
opowiem Ci jak dokładnie ustalić i jak upewnić się że dane słówko lub zwrot, mają faktycznie 
takie znaczenie jakiego się spodziewaliśmy. 
 

1. Definition 
2. Grafika Google 
3. Example 

 
Kilka przykładowych słów lub zwrotów z ostatnich ćwiczeń: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Poprawna wymowa słówek i zwrotów 
Jak poprawnie wymawiać nowe słowa i zwroty? 
Wykorzystaj do tego internet. Nie ucz się fonetyki na początku nauki angielskiego! 
1. Google translate 
2. Translatica 

3. Słowo (English / American) pronunciation 



 
Wypisz 10 nowo poznanych słów a najlepiej zwrotów i zweryfikuj ich wymowę 
………………………………………………………..…………………………………………………
……..………………………………………………………..…………………………………………
……………..………………………………………………………..…………………………………
……………………..………………………………………………………..…………………………
……………………………..………………………………………………………..…………………
………………………………………...………………………………………………………..………
………………………………………………..……………………………………………………….. 

Metoda skojarzeniowa, mnemotechnika - 
zapamiętywanie trudnych słówek i zwrotów 
Tutaj opowiemy sobie co nieco o mnemotechnice, która pozwala zapamiętać najbardziej 
oporne słówka. Warto skorzystać do tego z tak zwanej metody skojarzeniowej, która polega 
na jak najdziwniejszym, jak najśmieszniejszym skojarzeniu sobie słowa anglojęzycznego. 
 
Technikę można rozbudowywać o historie. 
 
1. Jacket - jack 
2. Carpet - scarpety 
3. Wall - walić / walą się ściany 
4. Smile - smail się 
5. Pot - garnet się poci 
 
Przyszedł brudny jack, rzucił jacket na łóżko. Miał brudne scarpety, którymi chodził po 
dywanie carpet. Był lekko pijany, więc przewalał się na wall ściany. Mało nie zaWALLIŁ 
całego budynku. 
Po takim całym dniu, śmierdział potem, jak garnek z czosnkiem. W tym pot gotuje się 
głównie czosnek. 
A na koniec położył się na łóżko i się z tego wszystkiego smile. On się smile cały wieczór. 
 
Wybierz 5 słów z którymi masz problem, zrób z nimi mnemotechnikę i ułóż głupią historię. 
 
Pochwal się swoją historią na grupie, dopisując 
#zadanie i Twoja historia 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..………………………………….. 
 



Znajdź te zwroty i słówka w filmach 
Jeśli znajdziesz jakieś nowe słowo, a przede wszystkim zwrot, znajdź ten zwrot w filmie lub 
materiale video. 
 
W lekcji omówię platformę http://playphrase.me/ 
 
Opcja z Youtube 

1. Wchodzimy na YT 
2. Wpisujemy frazę 
3. Klikamy filtr 
4. Zaznaczamy materiały poniżej 4 minut, napisy 
5. Przykład: I don’t like her: https://www.youtube.com/watch?v=Xrmc7gMahHo 

 
Zadanie dla Ciebie 
Wybierz jakieś 3 popularne frazy i sprawdź je wykorzystując powyższe narzędzia 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………
….……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….……………………………
………………………………………….………………………………………………………………
………. 
 

Poranna rutyna - krótka, przyjemność z angielskim 
Zobacz materiał video dostosowany do tego rozdziału, a następnie wybierzmy dla Ciebie 
jakąś drobną czynność, którą możesz wykonywać codziennie rano. Ta czynność powinna 
być związana z angielskim, ale nie może Ci zająć więcej niż 5 minut. 
 
Codziennie rano mam zamiar 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Metoda 5 minut z filmem 
To bardzo fajna technika, która polega na oglądaniu materiału video z podziałem na sesje. 
Jedna sesja wygląda następująco: 
 
1. Oglądamy 5 minut filmu bez napisów i nie staramy się wsłuchiwać 

http://playphrase.me/
https://www.youtube.com/watch?v=Xrmc7gMahHo


2. Oglądamy te same 5 minut filmu z napisami i analizujemy wszystko 
3. Oglądamy ponownie ten sam materiał video, starając się powtarzać niektóre zdania. 
 
Następnego dnia powtarzamy proces, możemy przed sesją, zobaczyć część z dnia 
poprzedniego, bez napisów, w celu sprawdzenia naszej pamięci. 
 
Skąd wziąć materiały do oglądania? 
Netflix, Youtube, Materiały na DVD i inne pomysły w materiale video. 
 
Zadanie dla Ciebie: rozpocznij oglądanie filmu według metody jaką zaproponowałem. 
 
……………………….……………………….……………………….……………………….………
……………….……………………….……………………….……………………….………………
……….……………………….……………………….……………………….………………………. 
 

Gadaj do siebie po angielsku 
To istotna umiejętność, którą należy często praktykować. Gdy robisz to w języku polskim, 
ktoś może pomyśleć że masz nierówno pod sufitem. Zaś robiąc to po angielsku, możesz 
wyrabiać sobie ciekawe nawyki. Zadanie dla Ciebie: 
 

1. Wybierz sobie temat do rozmowy 
a) Możesz na przykład rozejrzeć się wokół i opowiedzieć coś o pierwszym 

przedmiocie, który znajdziesz, o widoku jaki widzisz, o wspomnieniu które 
przyszło Ci do głowy lub opisz jakąś sytuację czy historię. 

b) Jeśli jesteś osobą początkującą, najpierw napisz sobie krótką notkę używając 
Google translate 

c) Jeżeli mimo wszystko nic nie przychodzi Ci do głowy, weź gotowy tekst, 
najpierw sprawdź jak wymawia go Google translate, a następnie czytaj go na 
głos. 

2. Spróbuj samodzielnie mówić po angielsku przez minimum 1 minutę. Z czasem zwiększ to 
do 2,3, a nawet 5 minut ciągłego opowiadania. 
Opcjonalnie nagrywaj się. 
 
Jakie tematy, słowa, zwroty udało Ci się przygotować do tego zadania? 
 
…………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………….……………………………………………………
…….………………………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….………………………………
………………………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………….………………………………………………………….



………………………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….………………. 
 

Słuchanie pasywne 
Na temat słuchania pasywnego panuje wiele teorii, jedni to chwalą, inni nie widzą efektów. 
Warto spróbować. 
Nie jest to do końca pasywne, a “lekko aktywne”. 
 
Sprawdźmy 3 różne komunikaty: 

- Radiowy: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_one 
- Telewizyjny: https://www.youtube.com/watch?v=bJCxrc7Ns_g 
- Luźna rozmowa: https://www.youtube.com/watch?v=hI14958GL0Q 
-  

 
Zastanów się czy udało Ci się cokolwiek zrozumieć z tych komunikatów, przynajmniej 
główny wątek. 
 
Zadanie dla Ciebie: wybierz krótki komunikat, materiał video, materiał dźwiękowy i odsłuchaj 
go, nie starając się za wszelką cenę wsłuchiwać w co mówi głos, jednak postaraj się 
wyłapać niektóre charakterystyczne słowa i zwroty. Być może będą się powtarzać, spróbuj 
ustalić ich znaczenie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………...………………………………………………
………...………………………………………………………...………………………………………
………………...………………………………………………………...………………………………
………………………...………………………………………………………...………………………
………………………………...………………………………………………………...………………
………………………………………...………………………………………………………...………
………………………………………………...………………………………………………………...
………………………………………………………...………………………………………………… 
 

Codzienna czynność - przenieśmy ją na język 
angielski 
Warto wokół siebie tworzyć wiele zadań i czynności, które podświadomie będą przypominały 
Ci o angielskim: 

1. Zmiana języka w telefonie / oprogramowaniu itd. 
2. Czytanie newsów po angielsku 
3. Znajdowanie informacji po angielsku 
4. Udzielanie się na anglojęzycznych grupach i forach 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_one
https://www.youtube.com/watch?v=bJCxrc7Ns_g
https://www.youtube.com/watch?v=hI14958GL0Q


5. Aplikacje rozrywkowe na telefon, typu: riddles, brain training, motivational quotes 
 
Wypisz 3 - 5 czynności, które angażują język polski, a które robisz codziennie i zastanów 
się, jak możesz, choćby częściowo zmienić je na angielski. 
 
………………………………………..………………………………………...………………………
………………...………………………………………...………………………………………...……
…………………………………...………………………………………...……………………………
…………...………………………………………...………………………………………...…………
……………………………...………………………………………...…………………………………
……...………………………………………...………………………………………...………………
………………………...………………………………………...……………………………………….
..……………………………………….... 
 
 
Rozmówcy 
 

3 Sposoby na strach przed rozmówcą  
Warto znać te sposoby, wtedy będzie Ci łatwiej rozmawiać z ludźmi. Po obejrzeniu materiału 
video, koniecznie wypełnij swój zeszyt ćwiczeń. 
 
1. Nikt Cię nie oceni 
2. Miej w pogotowiu narzędzia (np. tłumacz) 
3. Naucz się fraz ratunkowych: 

- Excuse me, could you speak more slowly, please? 
- Could you repeat? 
- Can you write it down? 
- I didn’t get it, could you explain? 
- How do you say that in English? 

 
Moje frazy ratunkowe to: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
3 strony do poznawania native speakerów 
 
 

Znajdowanie rozmówców na FB za pomocą grup 
językowych 
3 typu ludzi uczących się polskiego: 

- Smart one 
- John Kowalsky 
- Expaci 

 
Masz konto na FB? Jeśli nie, załóż incognito. 
 
Szukamy grup typu: we learn Polish, expats in …, foreigners in .... 

1. Expats in … 
2. We learn Polish 
3. Americans / Brits in… 

 
 
Zadanie dla Ciebie 
Znajdź 2 - 3 grupy “tego typu”, udziel się na nich. Nie zapraszamy ludzi od razu. Technika 
przyczajonego tygrysa, to strategia na dziś. 
 
Używaj Google translate 
Używaj fraz ratunkowych 
……………………………………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….……………………………………….……………
………………………….……………………………………….……………………………………….
……………………………………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….……………………………………….……………
………………………….……………………………………….……………………………………….



……………………………………….……………………………………….…………………………
……………. 

Strony do wymiany językowej, krok po kroku 
Pokażę Ci w tym materiale jak krok po kroku od zera w ciągu kilkunastu minut poznaję 
człowieka do rozmowy po angielsku. 
 
1. Załóż e-mail incognito, przeznaczony do rejestracji na forach i portalach językowych. W 
ten sposób nie będziesz "zaśmiecać" głównej skrzynki 
a) możesz założyć darmowy e-mail na popularnych skrzynkach pocztowych 
b) lub założyć szybki e-mail tymczasowy (nie wszystkie portale będą go akceptować) 
 
Następnie szukamy stron do wymiany językowej. Możesz wpisać frazy: language exchange 
chat free 
 
Kilka, które znalazłem:  
https://www.conversationexchange.com/ 
https://www.language-exchanges.org/ 
http://www.lingoglobe.com/ 
http://www.scrabbin.com/ 
http://languageshare.net/ 
https://www.easylanguageexchange.com/register/ 
 
 
2. Zarejestruj się na portalu. Jeśli czegoś nie rozumiesz, korzystaj z Google translate 
3. Potwierdź rejestrację 
4. Zapoznaj się ze strukturą portalu, potestuj, zobacz zakładki, napisz coś 
5. Spróbuj znaleźć kogoś do rozmowy prywatnej 
 
……………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rozmówcy płatni - gdzie ich szukać 
Dla wszystkich tych, którym nie udało się znaleźć rozmówcy za darmo lub po prostu wolą 
opcję płatną, proponuję 3 popularne sposoby na znalezienie rozmówcy. Podejście “płacę 
więc wymagam” także może okazać się mobilizacyjne. 



 
Opcje płatne: 

● iTalki 
● OLX 
● Ogłoszenia lokalne 

 
Ćwiczenie zadanie 
Niezależnie od tego czy interesuje Cię ta opcja czy też nie, czy masz już ludzi do rozmowy 
czy jeszcze nie, przejrzyj ogłoszenia lokalne w swojej okolicy. Zastanów się ile udało Ci się 
zaoszczędzić lub ile będzie warto przygotować do takiej inwestycji. 
Powodzenia. 
 

Znajdowanie rozmówców w Twojej okolicy 
Czy wiesz, że w Twojej okolicy z całą pewnością są osoby anglojęzyczne? Spróbuj 
nawiązać z nimi relację. 
 
Przeszukaj: 

- Okoliczne domy kultury, 
- Stowarzyszenia, 
- Organizacje studenckie, 
- Poszukaj “expatów” 

 
Twoje notatki i spostrzeżenia. Np.: pytałem w gminie czy jest coś z angielskim, zadzwoniłem 
do lokalnego domu kultury, wyszukiwałem grup na Facebooku typu “expaci w …” 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...… 
 

Wypełniamy Twój plan 
Na początku do wypełnienia była taka krótka notka. Spójrzmy na to jeszcze raz, czy nic się 
nie zmieniło? 
 

5. Najbardziej zależy mi na……………………………. (np. Swobodnym czytaniu, oglądaniu filmów w 
oryginale, swobodnej rozmowie z ludźmi). 

6. Obecnie najsłabiej idzie mi z ………………………………………………………. 



7. Najlepiej czuję się w …………………………………………………………………. 
8. Myślę, że mogę osiągnąć mój cel w czasie……………………………………….. 

 
Znasz już wszystkie możliwości i techniki, spróbujmy to teraz rzetelnie wypełnić 
 

Plan tygodniowy 
 

Aktywność Szczegóły Czas w minutach 

Słuchanie   

Czytanie   

Rozmawianie   

Oglądanie   

Pisanie   

Inne (np. nagrywanie siebie na 
dyktafon) 

  

 
 

Plan tygodniowy (przykład) 
 

Aktywność Szczegóły Czas w minutach 

Słuchanie Audiobook słuchany w 
samochodzie 

30 

Czytanie Czytanie książki przy 
śniadaniu 

15 

Rozmawianie Rozmowa z ludźmi 
poznanymi na forum 
językowym 

30 

Oglądanie Filmiki na Youtube z 
tekstem 

30 

Pisanie Pisanie dziennika po 
angielsku, codziennie 5 
minut 

35 

Inne (np. nagrywanie siebie na 
dyktafon) 

  

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