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Kate: Hello Mark. [Heleuł Ma:rk]

Mark: Hi Kate. How are you doing? 
[Haj Kejt. Hał a:r ju: dułing?]

Kate: Thanks for asking, I am doing well. 
How about you, Mark?
[Thaenks fo:r askyng, aj aem du:łing łel. 
Hał ebaułt ju:, Ma:rk?]

Mark: I am good, thank you. 
[Aj aem gud, thaenk ju:]

Kate: Cześć Mark.

Mark: Cześć Kate. Jak się masz?

Kate: Dzięki, że pytasz. Mam się dobrze. 
A Ty, Mark?

Mark: U mnie dobrze, dziękuję.

John: Good morning. [Gud morning]

Annie: Good morning. How are you? 
[Gud morning. Hau a:r j:u?]

John:  I am fine. How about you? 
[Aj em fajn. Hau ebaut ju:?]

Annie: I am fine, too. What is your name? 
[Aj em fajn, tu: . Łot iż jo:r nejm?]

John:  My name is John. What about 
you? 
[Maj nejm yz Dżon. Łot ebaut ju:?]

Annie: I am Annie. It’s nice to meet you, 
John. 
[Aj aem Aeni. Ytz najs tu mi:t ju: Dżon]

John: It’s nice to meet you, too. 
[Ytz najs tu mi:t ju: tu:]

John: Dzień dobry.

Annie: Dzień dobry. Jak się masz?

John: U mnie w porządku. A u Ciebie?

Annie: U mnie też. Jak masz na imię?

John: Mam na imię John. A Ty?

Annie: Jestem Annie. Miło Cię poznać.

John: Ciebie też miło poznać. 

HELLO!
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INNE PRZYDATNE ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE:

UWAGI DO WYMOWY:

SPÓŁGŁOSKI:

What’s up? [Łotz ap] – Co słychać? (nieformalnie)
Excuse me [Eksju:zmi ] – Przepraszam (zwracając czyjąś uwagę)
I’m sorry [Ajm sori] – Przepraszam (przykro mi)
I don’t understand [Aj deunt anderstaend] – Nie rozumiem 
Pardon me [Pa:rdn mi] – Proszę, słucham?
Have a nice day  [Haeve najz dej] – Miłego dnia!
Goodbye [Gudbaj] – Do widzenia
Cheers [Czi:rz] – Na zdrowie! 
Good luck! [Gud lak] – Powodzenia!

W nawiasach podana została uproszczona wymowa. Podkreślone części słów wie-
losylabowych to sylaby akcentowane. Generalna zasada jest taka, że w większości  
przypadków akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Dwukropkiem oznaczono głoski 
długie, np. u: (wymawiamy jako długie u), a: (wymawiamy jak długie a), o: (wymawiamy 
jak długie o), e: (wymawiamy jak długie e), i: (wymawiamy jak długie i).

C – wymawiamy jak polskie [k], np. cat [ket], a przed głoską e lub głoską i jak [s], np. 
cell [sel]
G – wymawiamy jak polskie [g], np. go [gou],a gdy po niej występuje głoska e, i lub i 
wymawiamy jak polskie [dż], np. gin [dżyn]
H – wymawiamy jak polskie [h]; czasem jest to głoska niema, np. hour [auer], why [łaj]
J – wymawiamy jak polskie [dż], np. jam [dżaem]
QU – wymawiamy jak polskie [kł], np. queen [kłi:n]
R – wymawiamy jak polskie [r] z takim wyjątkiem, że język przesuwamy głęboko w 
stronę podniebienia
V – wymawiamy jak polskie [w], np. velvet [welwet]
W – wymawiamy jak polskie [ł], np. wolf [łulf]
TH – głoska niewystępująca w języku polskim; produkuje się poprzez włożenie języka 
między żeby i wypowiedzenie głoski [f], np. think [thynk]
Y – wymawiamy jak polskie [j], np. you [ju:], a gdy występuje na końcu wyrazu jak pol-
skie [i], np. many [maeni]

Podwójne spółgłoski wymawiamy jak pojedynczą głoskę, np. kiss [kys]. 
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SAMOGŁOSKI:

ZBITKI SPÓŁGŁOSKOWE:

A – przed głoską R wymawiamy jak długie a [a:] np. car [ka:r], w pozostałych przypad-
kach jak [ae], np. hat [haet]
AW – wymawiamy jak długie o [o:], np. law [lo:], 
E - przed głoską R wymawiamy jak długie e [e:] np. earth [e:rth], w pozostałych przy-
padkach jak [e], np. pen [pen]
U – najczęściej wymawiamy jak krótkie [a], np. ugly [agli], rzadziej [ju:], np. tune [tju:n] 
lub polskie [u], np. put [put]
AI, AY – wymawia się jak [ej], np. main [mejn], May [mej], 
EE – wymawia się jak długie i [i:], np. see [si:]
EA – wymawiamy jak długie i [i:], np. sea [si:] lub [ie], np. dear [dier]
I – wymawiamy jako krótki dźwięk pomiędzy polskim [i] a [y]
OO – wymawiamy jak długie o [o:], np. door [do:r] lub długie u [u:], np. loose [lu:s]
OU – wymawiamy jak polskie [au], np. mouth [mauth], długie o: [o:], np. four [fo:r] 

PH – jak [f], np. phone [feun]
SH – jak [sz], np. she [szi]
CH – jak [cz], np. cherry [czeri]
DG – jak [dż], np. lodge [lodż]
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CZASOWNIK „TO BE” (BYĆ)

„To be” to jeden z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim. Jego formą 
bezokolicznikową jest „to be”. W czasie teraźniejszym (Present Simple) odmienia się on 
w następujący sposób:

TWIERDZENIE TŁUMACZENIE PRZECZENIE PYTANIE

I AM 
(= I’m) Ja jestem

I AM NOT
(= I’m not) Am I?

YOU ARE
(= You’re) Ty jesteś

YOU ARE NOT
(= You’re not) Are you?

HE/SHE/IT IS
(= he’s/she’s/it’s) On/ona/ono jest

HE/SHE/IT IS NOT
(= he isn’t/sheisn’t/

it isn’t)
Is he/she/it?

WE ARE
(= We’re) My jesteśmy WE ARE NOT

(= We’re not) Are we?

YOU ARE
(= You’re) Wy jesteście YOU ARE NOT

(= You’re not) Are you?

THEY ARE
(= They’re) Oni są THEY ARE NOT

(= They’re not) Are they?

Zaimek „I”, czyli „ja” pisany jest zawsze dużą literą!
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I am strong. Jestem silny. I am not strong. Am I strong?

You are from 
England. Jesteś z Anglii You are not from 

England.
Are you from En-

gland?

Mike is ready. Mike jest gotowy. Mike is not strong. Is Mike strong?

We are Polish. Jesteśmy Polakami. We are not Polish. Are we Polish?

You are fine. Macie się dobrze. You are not fine. Are you fine?

They are Kate and 
John. Oni to Kate i John. They are not Kate i 

John.
Are you Kate and 

John?

PRZYKŁADY:

WARTO ZAUWAŻYĆ, ŻE:

1. Liczba 2. osobie w l poj i w l. mn. przyjmuje tę samą formę (you are = you are)
2. Przymiotniki i przysłówki (English, Polish, ready, fine) w l. poj. I l.mn. przyjmują tę 
samą formę (tzn. nie odmieniają się przez osoby)
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POCHODZENIE

Belgium Europe Italy
The United 

States of 
America

China

Belgian European Italian American Chinese

Great Britain France South Africa Canada Germany

British French South African Canadian German

Spain Switzerland Netherlands Turkey Australia

Spanish Swiss Dutch Turkish Australian

This boy is from Belgium. = Ten chłopak jest z Belgii.
That man is French. = Tamten mężczyzna jest Francuzem.
These girls are from Spain. = Te dziewczyny są z Hiszpanii.
Those women are Swiss. = Tamte kobiety są Szwajcarkami. 

Przymiotniki opisujące pochodzenie w języku angielskim zawsze zapisujemy dużą literą, 
tj. French (francuski), Polish (polski), American (amerykański). 

UWAGA!
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PRZEDIMKI
W języku angielskim mamy do czynienia z przedimkami nieokreślonymi (a, an) oraz  
przedimkiem nieokreślonym (the).

PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE (a, an)

PRZEDIMEK OKREŚLONY (the)

Stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy wspominamy 
o czymś po raz pierwszy lub chcąc wskazać, że jest to jedna z wielu rzeczy, np.

a boy (chłopak, jakiś chłopak, jeden z wielu chłopców)

Przedimek „a” stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się spółgłoską (zwracamy 
jednak uwagę na wymowę, nie pisownię),  np.

a dog (WYMOWA: e dog; pies)
a university (WYMOWA: e juniwersyti; uniwersytet)
a European (WYMOWA: e jureupijiean; Europejczyk)

Przedimek „an” stawiamy przed samogłoską, np.

an apple (jabłko)
an actor (aktor)
an hour (WYMOWA: aen auer)

Kiedy przedimek „a”, kiedy przedimek „an”?

Michael is an actor
Michael jest aktorem.

Michael is a famous actor.
Michael jest słynnym aktorem. 

Stosujemy przed rzeczownikami zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, gdy ma 
się na myśli jakąś szczegółową lub dobrze znaną rzecz, np.

Elizabeth the Second is the Queen of England. 
Elżbieta Druga jest królową Anglii. 



LEKCJA 1: Zaimki pytające | Liczebniki: 1-10

12/93© Effective English 2020

ZAIMKI PYTAJĄCE

LICZEBNIKI: 1-10

Who? Kto? Who is it? Kto to jest?

Where? Gdzie? Where are you 
now? Gdzie jesteś teraz?

Why? Dlaczego? Why are you in 
London?

Dlaczego jesteś w 
Londynie?

What? Co? What are these 
documents?

Co to za dokumen-
ty?

How? Jak? How are you? Jak się masz?

How many? Ile? How many people 
are in the house?

Ile osób jest w 
domu?

Liczebniki główne
How many? (Ile?) 

Liczebniki porządkowe 
Which? (Który?)

1 one 1st (the) first

2 two 2nd (the) second

3 three 3rd (the) third

4 four 4th (the) fourth

5 five 5th (the) fifth

6 six 6th (the) sixth

7 seven 7th (the) seventh

8 eight 8th (the) eighth

9 nine  9th (the) ninth

10 ten 10th (the) tenth
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LICZBA MNOGA

Liczbę mnogą tworzy się dodając końcówkę -s do większości rzeczowników, np.

teacher – teachers (nauczyciel - nauczyciele)
cow – cows (krowa – krowy)
phone – phones (telefon - telefony) 

Rzeczowniki zakończone na -ch, -sh, -ss lub -x tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie 
końcówki -es, np. 

church – churches (kościół – kościoły)
kiss – kisses (pocałunek – pocałunki)

Rzeczowniki zakończone spółgłoską + y tworzą liczbę mnogą poprzez zastąpienie -y 
koncówką -ies, np. 

baby – babies

Rzeczowniki zakończone samogłoską + y tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie -s, np. 

toy – toys (zabawka – zabawki).

man – men (mężczyzna – mężczyźni) 
woman – women (kobieta – kobiety)
person – people (osoba – ludzie)
foot – feet (stopa – stopy)
tooth – teeth (ząb – zęby)

WYJĄTKI:
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ĆWICZENIA

1.  Wybierz słowo, które najlepiej uzupełnia każde ze zdań:

1. Hi, ………. are you?
     a) How many b) Which c) How d) What

2. Mark is ……………………. Australia
     a) from  b) from a  c) form the  d) the

3. David is not …………….. actor.
     a) A b) an c) the d) these

4. …………………. boys are from Belgium.
     a) Those b) a c) This d) That

5. How ………. you doing?
     a) Am b) are c) is d) they
 
6. ………………….. is Anne in Belgium?
     a) Why b) What c) Who d) Which 

7. How many …………….. are in Poland?
    a) People b) a people c) the people d) peoples

8. Donna and Annie are two ……………… .
    a) woman b) women c) the women d) a woman

9. Adam is the ……………….. famous actor from my city.
    a) first b) one c) person d) people

10. ……………….. are famous European universities?
    a)Who b) How many c) Why d) What  
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2. Wpisz w lukę brakujące słowo:

3. Przetłumacz zdania i wyrażenia:

1. ……………………. are you?  Thanks, I’m good.
2. I’m Belgian. I’m from ………………….. .
3. She …………… a doctor from Great Britain.
4. ………………… is Anne from? I think she’s from Australia.
5. These boys ……………. Swiss.
6. ………………. for asking. I am doing well.
7. …………. you and John from the United States? 
8. It’s ……………. to meet you.
9. He …………. not from Turkey.
10. Elisabeth the Second is ……………. Queen of England

1. Pierwszy mężczyzna jest z Polski a drugi mężczyzna jest z Chin.
2. Jak masz na imię?
3. Daniel jest sławny.
4. Czy Maria jest szybka?
5. Gdzie jesteś teraz?
6. Tamten chłopak jest z Anglii.
7. Słynny europejski uniwersytet
8. sześć jabłek i dwie godziny
9. Oni nie są Polakami.
10. Dwa kościoły w Australii. 
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ON THE PHONE

REZERWACJA HOTELOWA

Hello. My name is Jennifer Brown. 
May I speak to Mr. John Hopkins?

Dzień dobry. Nazywam się Jennifer 
Brown. Czy mogę rozmawiać z Panem 

Johnem Hopkinsem?

Speaking. How can I help you? Przy telefonie. W czym mogę pomóc?

I’m sorry. It’s a wrong number. Przykro mi. To pomyłka.

I’m sorry. Mr. Hopkins cannot talk right 
now. Please try to call later.

Przykro mi. Pan Hopkins nie może teraz 
rozmawiać. Proszę zadzwonić później.

John: Hello. I would like to book a room.

Receptionist: Hello, Sir. Of course. How 
many nights?

John: Three, please.

Receptionist: A single room?

John: I’ll have a double room with a sea 
view. How much is it?

Receptionist: It’s 100$ a night.

John: Is breakfast included?
 

John: Dzień dobry. Chciałbym zarezerwo-
wać pokój.
Recepcjonista: Dzień dobry Panu. Oczy-
wiście, na ile nocy?

John: Trzy.

Recepcjonista: Pokój pojedynczy?

John: Poproszę podwójny pokój z wido-
kiem na morze. Jaka cena? 

Recepcjonista: 100 dolarów za noc.

John: Czy śniadanie jest wliczone w 
cenę?
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John: Good morning. I’d like to check in.
 
Receptionist: Good morning, Sir. Can I 
see your reservation, please?

John: Of course, here you go.

Receptionist: Thank you. Would you like 
to pay with cash or credit card, Sir?

John: Credit card, please.

Receptionist: Thank you. Your room num-
ber is 320. 

 

John: Dzień dobry. Chciałbym się zamel-
dować. 
Recepcjonista: Dzień dobry Panu. Czy 
mogę zobaczyć Pana rezerwację? 

John: Oczywiście, bardzo proszę.

Recepcjonista: Dziękuję. Chciałby Pan 
zapłacić gotówką czy kartą kredytową?

John: Kartą kredytową.

Recepcjonista: Dziękuję. Numer Pańskie-
go pokoju to 320. 

 

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Zaimek osobowy Zaimek dzierżawczy Na końcu zdania Tłumaczenie 

I my mine mój

you your yours Twój/Pani/Pana

he his his jego

she her her jej

it its its jego (dziecka)

we our ours nasz

you you yours Wasz/Państwa

they their their ich 
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POSIŁKI

BREAKFAST
śniadanie

scramled eggs – jajecznica
oatmeal – płatki owsiane
cereal with milk – płatki z mlekiem
bread – chleb
butter - masło
(bread) rolls – bułki

LUNCH/DINNER
lunch/obiad

soup - zupa
meat - mięso
chicken with potatoes – kurczak z  
ziemniakami
beef with vegetables  - wołowina z  
warzywami 
pasta with sauce - makaron z sosem

DESSERTS
desery

cake - ciastko
ice cream - lody
jelly – galaretka

SUPPER
kolacja

sandwich - kanapka
salad – sałatka

DRINKS
napoje

a cup of tea/coffee – filiżanka herbaty/
kawy
a jar of water  - dzbanek wody
a bottle of beer – butelka piwa
a glass of wine – kieliszek wina
a can of Coke – puszka coli
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Would would you like to have? 

Co chciałby Pan zamówić?

I’ll have scrambled eggs and a cup of coffee, please 

Poproszę jajecznicę i filiżankę kawy.

Anything to drink? 

Co do picia? 

Anything else? 

Coś jeszcze?

What’s your favourite food? 

Jakie jest Twoje ulubione jedzenie.

I think I like pasta with spicy sauce. 

Myślę, że lubię makaron z pikantnym sosem. 

Me too. Do you like pizza? 

Ja też. Lubisz pizzę?

I don’t like pizza. Do you? 

Nie lubię pizzy. A ty lubisz?

DNI TYGODNIA

Monday poniedziałek

Tuesday wtorek

Wednesday środa

Thursday czwartek

Friday piątek

Saturday sobota

Sundays niedziela

(On) Mondays I go to the cinema.
W poniedziałki chodzę do kina.

I clean the house every Wednesday.
W każdą środę sprzątam dom.
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LICZEBNIKI: 11-20

PORY DNIA PORY ROKU MIESIĄCE

morning – rano
afternoon – popołudnie
evening – wieczór
night – noc
dawn – świt
dusk – zmierzch 

spring – wiosna
summer – lato
autumn – jesień
winter – zima

January - styczeń

February - luty

March - marzec

April - kwiecień

May - maj

KIEDY? KIEDY? June - czerwiec

in the morning – rano
in the afternoon – popołudniu
in the evening – wieczorem
at night – w nocy
at dawn – o świcie
at dusk – o zmierzchu

in spring – wiosną
in summer – latem
in autumn – jesienią
in winter – zimą 
in January – w styczniu

July - lipiec

August – sierpień

September - wrzesień

October – październik

November – listopad

December - grudzień

Liczebniki główne
How many? (Ile?) 

Liczebniki porządkowe 
Which? (Który?)

11 eleven 11th (the) eleventh

12 twelve 12th (the) twelfth

13 thirteen 13th (the) thirteenth

14 fourteen 14th (the) fourteenth

15 fifteen 15th (the) fifteenth

16 sixteen 16th (the) sixteenth

17 seventeen 17th (the) seventeenth

18 eightteen 18th (the) eighteenth

19 nineteen 19th (the) nineteenth

20 twenty 20th (the) twentieth
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CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY: PRESENT SIMPLE

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) stosuje się do opisu czynności, które  
powtarzają się ze stałą częstotliwością. 

Zdaniom w tym czasie najczęściej towarzyszą przysłówki częstotliwości i wyrażenia 
przysłówkowe takie jak:

always - zawsze never - nigdy

in summer – latem sometimes - czasami

often – często rarely - rzadko

usually – zwykle (on) Sundays – w niedziele

at weekends – w weekendy every day – codziennie

every week – co tydzień

I go to school everyday.
Codziennie chodzę do szkoły.

Kate visits her dad at weekends.
Kate odwiedza swojego tatę w weekend. 

Every day I wake up at dawn.
Codziennie budzę się o świcie.

In winter I travel to Greece.
Latem podróżuję do Grecji. 
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ZDANIA TWIERDZĄCE

PYTANIA

W zdaniu twierdzącym czasownik występuje w podstawowej formie (np. go,  
clean, wake up, travel), z wyjątkiem 3 os. l.p., gdy przyjmuje końcówkę -s (lub -es, jeśli  
czasownik kończy się na -o),

Pytania w czasie Present Simple tworzy się z wykorzystaniem operatora „DO”. „DO” 
to czasownik oznaczający „robić, czynić”, ale pełni on także funkcję tzw. operatora.  
Na początku sprawdźmy, jak czasownik odmienia się przez osoby:

Warto zwrócić uwagę, że w pytaniach czasownik główny (travel, rest) przyjmuje  
podstawową formę, także w 3 os. l.p.

Do I travel to Greece in winter?
Czy podróżuję do Grecji zimą?

Does Mike rest at home in the afternoon?
Czy Mike odpoczywa w domu popołudniu?

Pytanie tworzymy przesuwając operator na początek zdania, np.

In the afternoon I rest at home.  (1 os. l.p)
Popołudniu odpoczywam w domu. 

In the afternoon Mike rests at home. (WYJĄTEK! 3 os. l.p.)
Popołudniu Mike odpoczywa w domu. 

I do
You do

He does
She does

It does

We do
You do

They do
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ZDANIA PRZECZĄCE

Tworząc zdania przeczące ponownie wykorzystujemy operator „do” (tj. formę „do” dla 
wszystkich osób z wyjątkiem 3. os. l.poj., w której przybiera on formę „does”), do której 
dodajemy „not”, np.

I do not (=don’t) like chicken with vegetables.
Nie lubię kurczaka z warzywami.

John does not (=doesn’t) want a room with a sea view.
John nie chce pokoju z widokiem na morze. 

ĆWICZENIA

1. Wybierz słowo, które najlepiej uzupełnia każde ze zdań:

1. Every day Mark ……………………. up at dawn.
 a) wake b) does wake c) wakes d) does wakes

2. ……………….. the morning I go to work.
 a) in b) at c) with d) on

3. In summer I ……………….. to Turkey.
 a) travel b) wake up c) like d) pay

4.  At ……………….. John likes to eat soup.
 a) Mondays b) weeks c) evenings d) weekends

5. Can I see your reservation? Of course, …….. you go.
 a) this b) that c) here d) why

6. John ………………. Talk right now. Please call later.
 a) cannot b) does c) do d) not

7. I’ll have oatmeal. How ……………. You?
 a) about b) of c) with d) at

8. What ……………….. she do in New York?
 a) do b) not c) does d) does not
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9. I’d like chicken ………………….. vegetables, please.
 a) about b) of c) at d) with

10. We ……………… pay with credit card. 
 a) don’t b) doesn’t c) does not d) not

2. Wpisz w lukę brakujące słowo:

3. Przetłumacz zdania i wyrażenia:

1. I do ………… like John.
2. Where ………………….. Mark live?
3. I’ll ……………………….. a cup of coffee, please. 
4. ………………… day I wake up early.
5. ………………. Annie like ice cream?
6. I usually work …………………… the afternoon.
7. …………. you want to pay with cash?
8. The third day of the week is …………………… .
9. …………….. to drink, Sir? 
10. Wake me up in ……………… morning, George.

1. Kate nie lubi wstawać rano.
2. Codziennie pływam.
3. Poproszę kieliszek wina.
4. Czy mogę zobaczyć Pana rezerwację?
5. Czwarty dzień tygodnia to czwartek.
6. Nie lubię kanapek z wołowiną.
7. Czy Claudia odpoczywa latem w Turcji?
8. W weekendy nie chodzę do szkoły.
9. Rzadko chodzimy do kina zimą.
10. Moje śniadanie to chleb z dżemem i filiżanka herbaty. 


