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WSTĘP
Niniejsza publikacja, dzięki szczególnej formie, stanowi doskonałą pomoc 

nie tylko dla uczących się języka angielskiego (na poziomie podstawowym 
i średniozaawansowanym) czy wyjeżdżających za granicę, ale także dla tych, którzy 
po prostu interesują się tym językiem. 

Można z niej korzystać na każdym etapie nauki, kiedy dopiero zaczynamy poznawać 
język, ale również kiedy chcemy usystematyzować swoje wiadomości. Dzięki niej 
poznajemy system języka angielskiego: zarówno gramatykę, jak i leksykę. 

Przejrzysta forma tablic, w których zaprezentowano Podstawy gramatyki angielskiej 
oraz Czasy i czasowniki angielskie na pewno ułatwi przyswojenie materiału podczas 
nauki i pomoże w praktycznym stosowaniu języka np. w korespondencji.

W jednym tomie, podzielonym na 6 odrębnych części, zamieszczono:

 Podstawy gramatyki angielskiej
 Czasy i czasowniki angielskie 
 Słownik polsko-angielski
 Słownik angielsko-polski
 Angielsko-polski słownik tematyczny
 Idiomy angielskie

• Podstawy gramatyki angielskiej – zawierają m.in.: zasady użycia zaimków 
osobowych, przyimków, rzeczowników, przymiotników i ich stopniowania. 
Przedstawiają również szyk wyrazów w zdaniach, sposób ich tworzenia, liczebniki 
porządkowe oraz główne, itp.

• Czasy i czasowniki angielskie – prezentują niezbędne informacje dotyczące 
podstawowych rodzajów czasów, typów czasowników, ich zastosowanie i odmianę; 
ta część zawiera także spis i odmianę czasowników posiłkowych, modalnych 
i nieregularnych.

• Słownik polsko-angielski i angielsko-polski – składa się z około 20.000 artykułów 
hasłowych, prezentujących słownictwo z zakresu różnych dziedzin życia i sfer 
działalności człowieka.

• Angielsko-polski słownik tematyczny – zawiera 49 kategorii tematycznych. Hasła 
pogrupowano według najważniejszych dziedzin życia, a następnie podzielono na 
kategorie bardziej szczegółowe. Na przykład w kategorii ANIMALS AND PLANTS, 
można znaleźć: amphibians and reptiles, mammals, birds, insect, domestic animals, 
trees, fruit trees, flowers.

•  Idiomy angielskie – zawierają około 3.000 najczęściej stosowanych i najbardziej 
popularnych wyrażeń idiomatycznych wraz z ich polskimi odpowiednikami oraz 
przydatne przysłowia i powiedzenia.
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•  Alfabet angielski

•  Przedimek określony i nieokreślony

•  Dopełniacz saksoński

•  Liczba mnoga rzeczowników

•  Stopniowanie przymiotników i przysłówków

•  Zaimki:  osobowe, dzierżawcze, zwrotne, względne, 

pytające i wskazujące

•  Określniki

•  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

•  Liczebniki główne i porządkowe, działania arytmetyczne

•  Określanie czasu i daty

•  Podstawowe czasy angielskie

•  Tryb przypuszczający i rozkazujący

•  Szyk wyrazów

•  Pytania rozłączne

•  Przyimki

•  Podstawowy podział spójników

•  Zdania proste: oznajmujące, pytające, rozkazujące, 

wykrzyknikowe

•  Zdania złożone: współrzędne i podrzędne

•  Zdania okolicznikowe

•  Kalendarz

•  Wagi i miary

•  Użycie przecinka w pisowni

GRAMATYKI
ANGIELSKIEJ

PODSTAWY
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1 ALFABET ANGIELSKI

A [] F [] K [] P [] U []

B [] G [] L [] Q [] V []

C [] H [] M [] R [] W []

D [] I [] N [] S [] X []

E [] J [] O [] T [] Y []

Z []

2 PRZEDIMEK OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY

    LICZBA POJEDYNCZA   LICZBA MNOGA 

PRZEDIMEK
NIEOKREŚLONY

a dog []
(jakiś) pies

an orange []
(jakaś) pomarańcza

dogs []
(jakieś) psy

oranges []
(jakieś) pomarańcze

PRZEDIMEK
OKREŚLONY

the dog []
(ten) pies

the orange []
(ta) pomarańcza

the dogs []
(te) psy

the oranges []
(te) pomarańcze

3 UŻYCIE PRZEDIMKA W KONTEKŚCIE

An old man lived in a small house 
near a forest. One day the old man
left the house and went into the
forest to collect wood.

(Jeden) starzec żył w (jakimś) małym
domku w pobliżu (jakiegoś)
lasu. Jednego dnia (ten) starzec
opuścił (ten) dom i poszedł do
(tego) lasu nazbierać drewna.

4 DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI

– my father’s flat   – mieszkanie mojego ojca
– the expert’s opinion  – opinia specjalisty
– Britain’s foreign policy  – polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii
– father–in–law’s car  – samochód teścia
– a two weeks’ holiday  – urlop dwutygodniowy
– three hours’ walk  – trzygodzinny spacer

Uniwersalny slownik POL-ANG.indb   6Uniwersalny slownik POL-ANG.indb   6 21-09-11   14:36:5321-09-11   14:36:53



7

5 LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW

REGULARNE
– dodanie końcówki –s, –es

book – books (książka) bus – buses (autobus) shoe – shoes (but)

– końcowe –y po spółgłosce zamienia na się –ie +s
lady – ladies (dama) fl y – fl ies (mucha) city – cities (miasto)

– końcowe –f zamienia się na –ve +s
half – halves (połowa) knife – knives (nóż) leaf – leaves (liść)

NIEREGULARNE
– zmiana w rdzeniu:

child – children (dziecko) foot – feet (noga) goose – geese (gęś)
man – men (mężczyzna) mouse – mice (mysz) tooth – teeth (ząb)

– jednakowa forma rzeczownika w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej:
aircraft (samolot) cod (dorsz/e) trout (pstrąg/gi)
data (dana/e) deer (zwierzyna) fi sh (ryba/y)
salmon (łosoś) sheep (owca)

– rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej:
advice (rada/y) business (sprawa/y) craft (statek/statki)
evidence (dowód/dowody) furniture (meble) hair (włosy)
knowledge (znajomość/i) luggage (bagaż) nonsense (nonsens/y, bzdura/y)

– rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej:
archives (archiwum) clothes (ubranie) contents (treści)
people (ludzie) pyjamas (piżama) riches (bogactwo)
scissors (nożyce) shorts (szorty) sweepings (śmiecie)
trousers (spodnie) vegetables (jarzyny)

– rzeczowniki mające formę liczby mnogiej, ale używane są z czasownikiem 
w liczbie pojedynczej:

athletics (atletyka) hysterics (histeria) politics (polityka)

– rzeczowniki mające w liczbie mnogiej oprócz pierwotnego znaczenia także 
inne znaczenie:

arm – broń arms – herb colour – kolor colours – sztandar
custom – zwyczaj customs – cło good – dobro goods – towar
iron – żelazo irons – kajdanki pain – ból pains – wysiłek
part – część parts – obszar scale – łuska scales – wagi
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6 STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

1. STOPIEŃ 2. STOPIEŃ 3. STOPIEŃ

jednosylabowe,
dwusylabowe*

long
długi

longer
dłuższy

the longest
najdłuższy

wielosylabowe important
ważny

more important
ważniejszy

the most important
najważniejszy

* przymiotniki zakończone na „y”: happy – happier – the happiest

7 STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW NIEREGULARNYCH

bad []
evil []
far []

good []
ill []
old []

worse []
worse []
further []
farther []
better []
worse []
elder []

worst []
worst []
furthest []
farthest []
best []
worst []
eldest []

zły
zły
daleki

dobry
chory
stary

8 STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW

1. STOPIEŃ 2. STOPIEŃ 3. STOPIEŃ

jednosylabowe soon
prędko

sooner
prędzej

soonest
najprędzej

wielosylabowe quickly
szybko

more quickly
szybciej

most quickly
najszybciej

9 STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW NIEREGULARNYCH

badly []
far []

little []
much []
well [wel]

worse []
further []
farther []
less [les]
more []
better []

worst []
furthest []
farthest []
least []
most []
best [best]

źle
daleko

mało
dużo
dobrze
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10 ZAIMKI OSOBOWE

FORMA PODMIOTOWA FORMA DOPEŁNIENIOWA

I  I like Ann.
you You like Ann.
he He likes Ann.
she She likes Ann.
it  It is nice.
we We like Ann.
you You like Ann.
they They like Ann.

me Ann likes me.
you Ann likes you.
him Ann likes him.
her Ann likes her.
it  Ann likes it.
us Ann likes us.
you Ann likes you.
them Ann likes them.

11 ZAIMKI DZIERŻAWCZE

NIESAMODZIELNE SAMODZIELNE

my It’s my car.
your It’s your car.
his It’s his car.
her It’s her car.
its The bird hurt its wing.
our It’s our car.
your It’s your car.
their It’s their car.

mine It’s mine.
yours It’s yours.
his It’s his.
hers It’s hers.
its It’s its.
ours It’s ours.
yours It’s yours.
theirs It’s theirs.

12 ZAIMKI ZWROTNE

myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

I looked at myself.
You looked at yourself.
He looked at himself.
She looked at herself.
The dog looked at itself.
We looked at ourselves.
You looked at yourselves.
They looked at themselves.

13 ZAIMKI WZGLĘDNE

DLA OSÓB:
who który/która/które – the man who wants to see you

  mężczyzna, który chce się z panem spotkać
whose którego/której – Peter whose wife works here.
   Piotr, którego żona tutaj pracuje.
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whom forma dopełnieniowa – the man, whom you gave it
  mężczyzna, któremu to dałeś
who(m) forma przyimkowa – the man who(m) we are speaking about

  – the man about whom we are speaking
  mężczyzna, o kórym mówimy

DLA RZECZY, ZWIERZĄT I WYRAŻEŃ:
which który/która/które – That is the hat which cost so much.

  To jest ten kapelusz, który tyle kosztował.
what to, co – What you are saying is interesting.

  To, co pan mówi, jest interesujące.
whose którego – the factory whose products were famous
  (of which)  fabryka, której produkty były słynne
that który, co – All, that glitters isn’t gold.

  Nie wszystko złoto, co się świeci.

14 ZAIMKI PYTAJĄCE

who? kto? Who is at home? Kto jest w domu?
which (of)? który? Which player is that? Który to zawodnik?
who(m)? kogo? Who(m) do you know? Kogo pan zna?
what? co? What are you doing? Co robisz?
whose? czyj? Whose car is it? Czyj to samochód?

15 ZAIMKI WSKAZUJĄCE

bliższy obiekt odleglejszy obiekt

liczba pojedyncza
liczba mnoga

this ten oto/ta oto/to oto
these ci oto/te oto

that tamten/tamta/tamto
those tamci/tamte

16 OKREŚLNIKI

all
either
either – or

neither

neither – nor

every

each

cały
oba, obaj
albo – albo, lub – lub,
bądź (to) – bądź (to)
ani jeden

ani – ani

każdy bez wyjątku

każdy z ilości

He worked all year round. Pracował cały rok.
Either plan is corect. Obydwa plany są prawidłowe.
Either you are wrong or I am.
Albo mylisz się ty, albo ja.
Neither of the two is happy.
Nikt z tych dwojga nie jest szczęśliwy.
He neither drinks, nor smokes.
Ani nie pije, ani nie pali.
She visits them every third week.
Odwiedza ich co trzeci tydzień.
They cost a pound each. Każdy kosztuje funta.
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17 OKREŚLNIK „OTHER”

liczba
pojedyncza

other pen
another pen
the other pen

– inny/następny długopis
– inny/następny/jeszcze jeden długopis
– (ten) pozostały długopis

liczba
mnoga

other boys
the other boys
others* are swimming
the others* went

– inni chłopcy
– (ci) inni/pozostali chłopcy
– inni pływają
– (ci) inni/pozostali szli

* Używane jest, jeżeli nie następuje rzeczownik.

18 POCHODNE OKREŚLNIKÓW

SOME ANY NO EVERY

OSOBA somebody
someone
(ktoś)

anybody
anyone
(ktokolwiek)

nobody
no one
(nikt)

everybody
everyone
(każdy)

RZECZ something
(coś)

anything
(cokolwiek)

nothing
(nic)

everything
(wszystko)

MIEJSCE somewhere
(gdzieś, 
dokądś)

anywhere 
(gdziekolwiek, 
dokądkolwiek)

nowhere
(nigdzie,
donikąd)

everywhere
(wszędzie)

CZAS sometimes 
(czasem, nie-
kiedy, kiedyś)

(at) any time
(kiedykolwiek)

never
(nigdy)

every time
(za każdym
razem)

19 WYRAŻANIE ILOŚCI

RZECZOWNIKI POLICZALNE RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE

one 
 jeden

one orange –

each
 każdy

each orange –

every
 każdy

every orange –

two
 dwa

two oranges –

both
 oba

both oranges –
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a couple of
 para, kilka
three (or more)
 trzy (albo więcej)
a few
 kilka
several
 kilka
many
 dużo
a number of
 kilka, szereg
a great deal of
 dużo
much
 dużo, wiele
a little
 trochę
all
 wszystko
most
 większość
plenty of
 masa, mnóstwo
lots of
 wiele
a lot of
 wiele
some
 jakiś
not any/no
 żaden

a couple of oranges

three oranges

a few oranges

several oranges

many oranges

a number of oranges

–

–

–

all oranges

most oranges

plenty of oranges

lots of oranges

a lot of oranges

some oranges

not any/no oranges

–

–

–

–

–

–

a great deal of sugar

much sugar

a little sugar

all sugar

most sugar

plenty of sugar

lots of sugar

a lot of sugar

some sugar

not any/no sugar

20 LICZEBNIKI GŁÓWNE

  1 one []
  2 two []
  3 three [ ]
  4 four []
  5 fi ve []
  6 six []
  7 seven []
  8 eight []
  9 nine []
10 ten []
11 eleven []

12 twelve []
16 sixteen []
17 seventeen []
18 eighteen []
19 nineteen []
20 twenty []
30 thirty []
13 thirteen []
14 fourteen []
15 fi fteen []
40 forty []
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50 fi fty []
60 sixty []
70 seventy []
80 eighty []

   90 ninety []
  100 a hundred []
1000 a thousand []

21 LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

    1.     1st fi rst [ ]
    2.     2nd second [ ]
    3.     3rd third [  ]
    4.     4th fourth [  ]
    5.     5th fi fth [  ]
    6.     6th sixth [  ]
    7.     7th seventh [  ]
    8.     8th eighth [  ]
    9.     9th ninth [  ]
  10.   10th tenth [  ]
  11.   11th eleventh [  ]
  12.   12th twelfth [  ]
  13.   13th thirteenth [  ]
  14.   14th fourteenth [  ]
  15.   15th fi fteenth [  ]
  16.   16th sixteenth [  ]
  17.   17th seventeenth [  ]
  18.   18th eighteenth [  ]
  19.   19th nineteenth [  ]
  20.   20th twentieth [  ]
  21.   21st twenty–fi rst [  ]
  22.   22nd twenty–second [  ]
  30.   30th thirtieth [  ]
100. 100th hundredth [  ]
101. 101st hundred and fi rst
351. 351st three hundred (and) fi fty–fi rst

22 PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE

DODAWNIE
ODEJMOWANIE
MNOŻENIE
DZIELENIE
POTĘGI

2 + 3 = 5 two plus three equals fi ve
6 – 2 = 4 six minus two equals four
2 x 3 = 6 two times three equals six
8 : 2 = 4  eight divided by two equals four
42   four squared
43   four cubed
44   four to the fourth
4n   four to the nth
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PIERWIASTKI

UŁAMKI

2√4  the square root of four
3√4  the cube root of four
n√4  the nth root of four
½   one half
⅓     one third
11⁄13  eleven thirteenths

23 OKREŚLANIE CZASU I DATY

godz. 1:00
godz. 3:00
godz. 3:05
godz. 3:10
godz. 3:15
godz. 3:20

it’s one o’clock
it’s three o’clock
it’s 5 past 3
it’s 10 past 3
it’s a quarter past 3
it’s 20 past 3

godz. 3:30
godz. 3:35
godz. 3:40
godz. 3:45
godz. 3:50
godz. 3:55

it’s half past 3
it’s 25 to 4
it’s 20 to 4
it’s a quarter to 4
it’s 10 to 4
it’s 5 to 4

PISZEMY: 
8th June 1986
June 8th 1986

CZYTAMY:
the eighth of June nineteen eighty – six
June the eighth, nineteen eighty – six

24 CZAS TERAŹNIEJSZY

a) PROSTY – the Present Simple 
Tense

I take (he takes)
Do I take? (Does he take?)
I do not take (he does not take)

b) CIĄGŁY – the Present Continuous 
Tense

I am taking (he is taking)
Am I taking? (Is he taking?)
I am not taking (he is not taking)

c) STRONA BIERNA PROSTA
I am taken
Am I taken?
I am not taken

d) STRONA BIERNA CIĄGŁA
I am being taken
Am I being taken?
I am not being taken

25 CZAS PRZESZŁY

a) PROSTY – the Past Simple 
Tense

I took
Did I take?
I did not take

b) CIĄGŁY – the Past Continuous 
Tense

I was taking (you were taking)
Was I taking?
I was not taking

c) STRONA BIERNA PROSTA
I was taken
Was I taken?
I was not taken

d) STRONA BIERNA CIĄGŁA
I was being taken
Was I being taken?
I was not being taken
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26 CZAS PRZYSZŁY

a) PROSTY – the Future Simple 
Tense

I will take
Will I take?
I will not take

b) CIĄGŁY – the Future Continuous 
Tense

I will be taking
Will I be taking?
I will not be taking

c) STRONA BIERNA PROSTA
I will be taken
Will I be taken?
I will not be taken

–

27 CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY (PERFEKTYWNO–CIĄGŁY)

a) PROSTY – the Present Perfect 
Tense

I have taken (he has taken)
Have I taken?
I have not taken

b) CIĄGŁY – the Present Perfect 
Continuous Tense

I have been taking
Have I been taking?
I have not been taking

c) BIERNY PROSTY
I have been taken
Have I been taken?
I have not been taken

–

28 CZAS ZAPRZESZŁY

a) PROSTY – the Past Perfect 
Tense

I had taken
Had I taken?
I had not taken

b) CIĄGŁY – the Past Perfect 
Continuous Tense

I had been taking
Had I been taking?
I had not been taking

c) BIERNY PROSTY
I had been taken
Had I been taken?
I had not been taken

–

29 CZAS PRZYSZŁY WZGLĘDNY/UPRZEDNI

a) PROSTY – the Future Perfect 
Tense

I will have taken
Will I have taken?
I will not have taken

b) CIĄGŁY – the Future Perfect 
Continuous Tense

I will have been taking
Will I have been taking?
I will not have been taking

– –
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30 TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

a) TERAŹNIEJSZY
I would take
Would I take?
I would not take

b) PRZESZŁY
I should have taken
Should I have taken?
I should not have taken

c) TERAŹNIEJSZY BIERNY
I would be taken
Would I be taken?
I would not be taken

d) PRZESZŁY BIERNY
you should have been taken
Should you have been taken?
you should not have been taken

31 BEZOKOLICZNIK

a) TERAŹNIEJSZY PROSTY
b) TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY
c) TERAŹNIEJSZY BIERNY
d) PRZESZŁY PROSTY
e) PRZESZŁY CIĄGŁY
f) PRZESZŁY BIERNY

to take
to be taking
to be taken
to have taken
to have been taking
to have been taken

(negacja) not to take
–
–
–
–
–

32 TRYB ROZKAZUJĄCY

a) DLA 2. OSOBY OBU LICZB
take (do take) don’t take

b) DLA 1. I 3. OSOBY OBU LICZB
let us take (let’s take)
let him take

don’t let us take
don’t let him take

33 IMIESŁOWY

a) TERAŹNIEJSZY
b) TERAŹNIEJSZY BIERNY
c) PRZESZŁY
d) PRZESZŁY BIERNY

taking
being taken
having taken
having been taken

34 SZYK WYRAZÓW

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Podmiot Orzeczenie Dopełnienie Okolicznik 

sposobu
Okolicznk 

miejsca
Okolicznik 

czasu

Everybody
He

studies
spoke

languages
English

intensively
fl uently

at school
at this lesson

now.
yesterday.
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35 PYTANIA ROZŁĄCZNE

PYTANIA ROZŁĄCZNE są utworzone za pomocą czasownika posiłkowego lub 
czasownika modalnego, uzupełnione podmiotem głównym w szyku wyrazów 
zdania oznajmującego.

Czasownik posiłkowy lub modalny w dodatku ma zazwyczaj formę skróconą.

Jeżeli czasownik w pytaniu głównym ma charakter twierdzący, to czasownik 
w dodatku pytającym ma charakter negujący i odwrotnie.

ZDANIA TWIERDZĄCE

I’m controlling it,
This house is theirs,
These people are happy,
John was ill,
You were at home,
Susan has been there,
You have done it,
Mary will come here,
There will be a meeting,
You can do it alone,
They could do it alone,
He must be here,
Students work hard,
Helen feels better,
Jack found the key,

aren’t I? (wyjątek)
isn’t it?
aren’t they?
wasn’t he?
weren’t you?
hasn’t she?
haven’t you?
won’t she?
won’t there?
can’t you?
couldn’t they?
musn’t he?
don’t they?
doesn’t she?
didn’t he?

ZDANIA PRZECZĄCE

I’m not controlling it,
This house isn’t theirs,
These people aren’t happy,
John wasn’t ill,
You weren’t at home,
Susan hasn’t been there,
You haven’t done it,
Mary won’t come here,
There won’t be a meeting,
You can’t do it alone,
They couldn’t do it alone,
He mustn’t be here,
Students don’t work hard,
Helen doesn’t feel better,
Jack didn’t fi nd the key,

am I?
is it?
are they?
was he?
were you?
has she?
have you?
will she?
will there?
can you?
could they?
must he?
do they?
does she?
did he?
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36 PRZYIMKI

about – o
They are talking about nature.
Rozmawiają o przyrodzie.

about – około (dotyczące czasu), mniej więcej
I’ll come about 8 o’clock.
Przyjdę około ósmej.

about – około (dotyczące miejsca)
She likes to have people about her.
Lubi wokół siebie ludzi.

above – nad, wyżej niż
The temperature has been above average recently.
Ostatnio temperatura waha sie ponad przeciętną.

across – przez, na poprzek
I helped the blind man across the street.
Pomogłem ślepemu przejść ulicę.

across – po przeciwnej stronie
My house is just across the square.
Mam dom po przeciwnej stronie rynku.

after – po (dotyczące czasu); przeciwieństwo „before”
She returned after a few minutes.
Wróciła po kilku minutach.

against – przeciw, przed
We discussed the arguments for and against.
Przedyskutowaliśmy argumenty za i przeciw.

along – wzdłuż, po, wokół
I love driving along narrow country lanes.
Uwielbiam jazdę po wąskich polnych drogach.

among – między (więcej niż dwoma)
He was never particularly popular among his colleagues.
Nigdy nie był specjalnie popularny między swoimi kolegami.

around (round) – wokół, po
The satellite has passed once more around the earth.
Satelita obiegł jeszcze raz wokół Ziemię.

at – na, w przy (dotyczące miejsca)
He was standing at the window.
Stał przy oknie.
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at – ku, po, na (kierunek, cel, zamiar)
He picked up a stone and threw it at me.
Podniósł kamień i rzucił go we mnie.

at – w, o, na (dotyczące czasu)
He is having breakfast at this moment.
W tym momencie je śniadanie.

before – przed (dotyczące czasu); przeciwieństwo „after”
I’ll get home an hour before the time.
Dostanę sie do domu o godzinę wcześniej.

before – przed (dotyczące miejsca); przeciwieństwo „behind”
His name comes before mine on the list.
Jego imię jest na spisie przed moim.

behind – za; przeciwieństwo „before” i „in front of”
The garden behind your house is beautiful.
Ten ogród za twoim domem jest przepiękny.

below – pod, niżej niż; przeciwieństwo „above”
The water in the river reaches to just below the knees.
Woda w rzece sięga dokładnie po kolana.

beside – po boku/stronie, wzdłuż, blisko, tuż (niemal)
She suddenly got up from beside me and hurried out.
Nagle się podniosła z miejsca tuż obok mnie i popędziła 
na zewnątrz.

between – między (dwoma stronami)
The train was standing on the border between France 
and Spain.
Pociąg stał na granicy między Francją i Hiszpanią.

beyond – na drugiej stronie/na drugą stronę za
Beyond our house we have a long sandy beach.
Za naszym domem mamy długą piaszczystą plażę.

by – u (blisko, niemal), przy, obok
During summer holidays they spent three days by the sea.
W czasie letnich wakacji spędzili trzy dni nad morzem.

down – z, po, w dół
Steve was running down the hill, crying silently.
Steve biegł w dół z pagórka i cicho płakał.

during – podczas, w ciągu, w czasie trwania (czego)
During the night one woman was shot dead in the hotel.
W nocy została w tym hotelu zastrzelona jedna kobieta.
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for – dla (korzyść, zgoda, powód, zdolność)
Children couldn’t speak for laughing.
Dzieci nie mogły nawet mówić z powodu śmiechu.

for – na (cel, zamiar, trwanie, powierzchnia)
A poor man brought his old watch for the sale.
Ubogi mężczyzna przyniósł swój stary zegarek na sprzedaż.

for – do, u
The train was heading for Glasgow.
Pociąg jechał w kierunku Glasgow.

for – do (kierunek, okazja, stosunek)
Her hatred for her husband was obvious.
Jej nienawiść do męża była oczywista.

for – za
I paid two pounds for the new textbook.
Zapłaciłem dwa funty za ten nowy podręcznik.

from – od (odległość, pochodzenie), wzdłuż, przed
Our cottage stands ten miles from the coast.
Nasz domek letniskowy znajduje się 10 mil od wybrzeża.

in – w, do (dotyczące miejsca)
In the evening I lost my way in the dark.
Wieczorem zabłądziliśmy w ciemności.

in front of – przed
The car in front of me stopped suddenly and I had to brake.
Samochód przede mną nagle się zatrzymał, a ja musiałem 
hamować.

into – do (dotyczące miejsca), na (cel)
The two rivers fl ow into the Baltic Sea.
Te dwie rzeki wpływają do Morza Bałtyckiego.

of – od, po, na, z, wyrażenie dopełniacza
People who stay abroad often dream of home.
Ludzie przebywający za granicą często marzą o domu 
rodzinnym.

on – na (obszarze, linii), nad, około
Their clothes hung on a couple of nails.
Ich ubrania wisiały na kilku gwoździach.

on – za, w, po (dotyczące czasu)
A long period of peace followed on this war.
Po tej oto wojnie nastąpił długi okres pokoju.
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out of – poza
With your passport you can’t travel out of Europe.
Z pańskim paszportem nie wolno panu podróżować poza 
Europą.

out of – z (ruch, źródło, powód, wybór)
I especially liked the second scene out of this play.
Specjalnie podobała mi się druga scena z tej sztuki.

over – po, na, w
Many singers are famous all over the world.
Wielu piosenkarzy jest sławnych na całym świecie.

over – nad, przez
Garry strumbled over a stone and he fell over the edge of 
the road.
Garry potknął się nogą o kamień i upadł przez skraj drogi.

past – po
She went to sleep past twelve p.m.
Położyła się spać po 12 w nocy.

past – pomimo, wokół, wzdłuż, obok, przy
The bus runs past the house every day.
Autobus przejeżdża obok tego domu codziennie.

since – od (dotyczące czasu)
I’ve worked abroad since my school–leaving exams.
Od matury pracuję za granicą.

through – na wylot, na wskroś
I searched through the whole house.
Przeszukałem cały dom na wylot.

throughout – na całym, w całym
You can fi nd these fl owers throughout the country.
Te kwiaty możecie znaleźć w całym kraju.

throughout – podczas całego, w całym, przez cały
Throughout his life he was always interested in nature.
Podczas całego życia interesował się przyrodą.

till (until) – aż do (dotyczące czasu)
I was cooking from morning till night.
Gotowałam od rana do wieczora.

to – ku, do, za, na, w kierunku
The old man was sitting with his feet to the fi re.
Starzec siedział z nogami przy ogniu.
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under – pod (pionowo), niższy niż
There’s a cat under the table.
Pod stołem jest kot.

up – na górze, na, do góry, po, do
Go up the stairs and then turn to the left.
Wyjdź schodami na górę i potem skręć w lewo.

with – z
With your help I will be able to do it.
Z twoją pomocą będę to mógł zrobić.

without – bez, i nawet nie
There is no milk, so we have to do without it.
Nie ma tutaj żadnego mleka, a więc musimy się obejść 
bez niego.

37 PODSTAWOWY PODZIAŁ SPÓJNIKÓW

SPÓJNIKI WSPÓŁRZĘDNE (Coordinating Conjunctions)
– łączą współrzędne całości słowne lub zdaniowe

zdanie główne spójnik zdanie główne

It was raining and everyone was at home.

Padało i wszyscy byli w domu.

SPÓJNIKI PODRZĘDNE (Subcoordinating Conjunctions)
– podporządkowują zdanie podrzędne zdaniu głównemu

zdanie główne spójnik zdanie główne

I will buy it if I have money.

Kupię to, jeżeli będę miał pieniądze.

38 SPÓJNIKI WSPÓŁRZĘDNE

– and a, i

– as well as także, jak również

– both ... and i ... i, jak ... tak, ... a także

– but ale

– either ... or albo ... albo; lub ... lub; bądź (to) ... bądź (to), czy to ... czy to
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– for (al)bowiem, ponieważ

– however jednak(że), lecz, tym niemniej

– neither ... nor ani ... ani

– nevertheless tym niemniej, jednak(że), (po)mimo to

– or albo, lub

– so a więc, dlatego, i tak

– still ale, (a)jednak(że), lecz, tym niemniej, przecież

– therefore dlatego

– thus a więc

– yet ale, tym niemniej, jednak(że), mimo że, chociaż

39 SPÓJNIKI PODRZĘDNE

– after potem, następnie, później

– as kiedy, tak jak (i), (tak) jak, zarówno jak i, dlatego że, więc, a zatem

– as ... as jak(i) tak(i)

– as if (as though) jakby, jakoby

– as long as dopóki

– as soon as jak tylko

– because dlatego, że; ponieważ, albowiem

– before (prędzej) niż

– if jeżeli, jakby, czy

– in order that żeby

– in spite of the fact that mimo że, chciaż

– lest (zwrot literacki) żeby nie

– no sooner ... than nie wcześniej ... niż

– not as (not so) ... as nie tak ... jak

– provided (that) pod warunkiem, że; jeżeli jednakże

– since od tej pory co, od tego czasu co; dlatego, ponieważ, albowiem

– so that żeby

– so ... that tak, że ...
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– such ... that taka, że ...

– supposing (that) zakładając że, przypuszczając że, jeżeli

– till, until kiedy tylko, dopóki nie

– than niż

– that że; żeby

– though, although aczkolwiek, chociaż, mimo, że

– unless jeżeli (jednakże) nie; chyba że (by)

– when (dopiero) kiedy

– where gdzie, dokąd

– wherever wszędzie gdzie, wszędzie dokąd, gdziekolwiek, dokądkolwiek

– whether czy, jeżeli, jakby

– while dopóki, podczas gdy, kiedy

40 ZDANIA PROSTE

OZNAJMUJĄCE:
It is snowing and raining.  Pada śnieg i deszcz.
Fire!    Pożar!

PYTAJĄCE:
– pytania ustalające
Tworzymy: – odwróceniem szyku wyrazów u czasowników pomocniczych i modalnych, 

               – u czasowników znaczeniowych za pomocą „do, does, did”. 
  Has he broken the record?  Pobił rekord?
  Will you help me?  Pomożesz mi?
  Are you at home?  Jesteś w domu?
  Did you break the journey? Przerwał pan podróż?

– pytania uzupełniające
Na początku tych zdań stoją wyrażenia „who?, how?, where?, when? ...”.

 What did you lose?  Co zgubiłeś?
  Whose house is that?  Czyj to dom?

– pytania rozłączne
  He can ski well, can’t he?  Jeździ dobrze na nartach, prawda?

– pytania połączone
To dwa pytania połączone „czy” – „or”.
  Did you buy it or did your sister? Kupiłeś to ty czy twoja siostra?
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ROZKAZUJĄCE:
– 2. osoba liczby pojedynczej i mnogiej – bezokolicznik bez „to”
  Go home.   Idź (idźcie)!
  Do not (don’t) go home.  Nie idź (idźcie)!

– pozostałe osoby – let + dopełnienie + bezokolicznik bez „to”
  Let him go home.  Niech idzie do domu!
  Do not (don’t) let him go home. Niech nie chodzi do domu!
  Let us (let’s) go home.  Pójdźmy do domu!
  Don’t let’s go home.  Nie chodźmy do domu!

WYKRZYKNIKOWE:
  Fancy her dressed like this! Wyobraź ją sobie w tym ubraniu!
  What a lovely day!  Jaki to piękny dzień!

41 ZDANIA ZŁOŻONE

WSPÓŁRZĘDNE – złożone są minimalnie z dwu zdań głównych.
Stosunki:
łączne – and, both – and, as well as
 He was reading newspapers and she was preparing dinner.
 On czytał gazetę, a ona przygotowywała kolację.

przeciwstawne – but, however, nevertheless, yet, still
 I can’t come myself, but I’ll send my deputy instead.
 Osobiście nie mogę przyjść, ale wyślę zamiast siebie zastępcę.

rozłączne – or, either – or, neither – nor
 You can phone him or leave a message.
 Możecie do niego zadzwonić albo zostawić wiadomość.
wynikowe – so, therefore, that’s why, thus
 I had a headache, so I went to bed.
 Bolała mnie głowa, więc poszedłem spać.

PODRZĘDNE – złożone są minimalnie z 1 zdania głównego i 1 zdania 
pobocznego. Rodzaje zdań pobocznych:

podmiotowe – wyrażają podmiot zdania nadrzędnego
– it is important, necessary, surprising
 It is necessary that he should be replaced.
 Jest niezbędne, żeby został zastąpiony.

dopełnieniowe – wyrażają dopełnienie zdania nadrzędnego
– that, whether
  I think that she is lazy. Myślę, że jest leniwa.
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przydawkowe – wyrażają przydawkę rzeczownika zdania nadrzędnego
(względne) – who, which, that, whose, what, of which
 The people (that) you invited didn’t come.
 Ci ludzie, których zaprosiłeś, nie przyszli.

przysłówkowe – wyrażają okoliczności, które rozwijają orzeczenie
 zdania głównego

Podział: – miejsca  – wyrażające życzenie
  – czasu  – sposobu
  – warunku – przyczyny
  – przyzwolenia – celu

42 ZDANIA OKOLICZNIKOWE

MIEJSCA – wyrażają relacje miejscowe
where (gdzie), wherever (gdziekolwiek)
 I’ll go wherever you go.  Pójdę dokądkolwiek pójdziesz ty.

CZASU – wyrażają relacje czasowe
when (kiedy), after (potem co), before (wcześniej niż), till/until (dopóki, niż, kiedy), 
while (podczas gdy, w czasie), since (od tego czasu, co), as long as (jeżeli, dopóki), 
as soon as (jak tylko), by the time (dopóki), no sooner – than (nie wcześniej niż)

  I will tell him when I meet him. Powiem mu to, kiedy go spotkam.

WARUNKU – wyrażają realny albo nierealny warunek
if (jeżeli, jakby), unless (jeżeli nie, jakby nie), provided, on condition that (pod 
warunkiem, przypuszczając), in case (w przypadku), suppose (powiedzmy że)

  If I have time, I go.   Jak mam czas, to idę.
  If I have time, I’ll go.  Gdybym miał czas, to pójdę.
  If I had time, I would go.  Gdybym miał czas, to bym poszedł.
  If I had had time,   Jeżeli bym miał czas,
  I would have gone.  to bym poszedł.

PRZYZWOLENIA – wyrażają przyzwolenie
although, though, in spite of the fact that

  Though we were late, nobody took any notice of it.
  Chociaż przyszliśmy późno, nikt tego nie zauważył.

WYRAŻAJĄCE ŻYCZENIE – wyrażają życzenie, nierealne zdarzenie
if only (niechby), I wish (oby)

  If only I knew.   Obym tylko wiedział.
  If only I had known.  Obym tylko był wiedział.

SPOSOBU – wyrażają sposób, miarę, ewent. jakość czynności w zd. nadrzędnym
a) zdania porównawcze
as – as (tak samo jako), more that (więcej niż), less than (mniej niż)

  She writes as quickly as you do. Pisze tak szybko jak ty.
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b) zdania skutkowe/rezultatowe
such – that (taki, że), that is why (i dlatego)

  He was so kind as to help us.
  Był na tyle uprzejmy, że nam pomógł.

PRZYCZYNY – wyrażają przyczynę albo powód
because (dlatego że), as (ponieważ, bowiem, albowiem), since (dlatego że)

  He sold the fl at, because it was too small.
  Sprzedał to mieszkanie, dlatego że było za małe.

CELU – odpowiadają na pytania dlaczego? w jakim celu?
so that (żeby), in order that (w celu ...)

  I’ll wash this dress so that you can wear it.
  Wypiorę to ubranie, żebyś mogła je nosić.

43 DNI TYGODNIA

poniedziałek  Monday   [ , ]

wtorek   Tuesday   [ ,  ]

środa   Wednesday  [ ,  ]

czwartek   Thursday  [ ,  ]

piątek   Friday   [ ,  ]

sobota   Saturday   [ ,  ]

niedziela   Sunday   [ ,  ]

uwaga:   w piątek   on Friday

44 MIESIĄCE
styczeń January [  ]

luty February [  ]

marzec March [  ]

kwiecień April [  ]

maj May [  ]

czerwiec June [  ]

lipiec July [  ]
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sierpień August [  ]

wrzesień September [ (r) ]

październik October [ (r) ]

listopad November [ (r) ]

grudzień December [ (r) ]

uwaga: w czerwcu in June

45 PORY ROKU

wiosna spring [  ]

lato summer [ (r) ]

jesień autumn [  ]

fall (US) [  ]

zima winter [ (r) ]

uwaga: latem in summer

46 WAGI I MIARY

CIĘŻAR
1 ounce (oz)
1 pound (lb)
1 stone (st)
1 hundredweight (cwt)
1 ton (t)

GB/US

= 16 ounces
= 14 pounds
= 112 pounds
= 20 hudredweight

SYSTEM METRYCZNY
= 28.35 grams (g)
= 0.454 kilogram (kg)
= 6.356 kilograms
= 50.8 kilograms
= 1.016 tonnes (t)

DŁUGOŚĆ
1 inch (in)
1 foot (ft)
1 yard (yd)
1 mile

POWIERZCHNIA
1 square inch (sq in)
1 square foot (sq ft)
1 square yard (sq yd)
1 acre
1 square mile

= 12 inches
= 3 feet
= 1 760 yards

= 144 square inches
= 9 square feet
= 4840 square yards
= 640 acres

= 25.4 millimetres (mm)
= 30.48 centimetres (cm)
= 0.914 metre (m)
= 1.609 kilometres (km)

= 6.452 square centimetres
= 929.03 square centimetres
= 0.836 square metre
= 0.405 hectare
= 2.59 square kilometres

(or 259 hectares)
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POJEMNOŚĆ
GB US GB SYSTEM METRYCZNY
1 pint (pt) = 1.201 pints = 20 fl uid ounces (fl  oz) = 0.568 litre (l)
1 quart (qt) = 1.201 quarts = 2 pints = 1.136 litres
1 galon (gall) = 1.201 gallons = 4 quarts = 4.546 litres

47 TELEFONOWANIE

Numery telefoniczne wymawiane są w języku angielskim pojedynczo, 
np.: 83651267 – eight – three – six – fi ve – one – two – six – seven

Jeżeli dzwonimy do innego kraju (miasta), trzeba użyć przed numerem telefo-
nicznym numeru kierunkowego (dialling code): 0044 dla Wielkiej Brytanii, 
171 – Londyn (część wewnętrzna).

Czasami trzeba też podać numer wewnętrzny: extension number 
362 (three – six – two)

48 UŻYCIE PRZECINKA W PISOWNI

Przecinek  jest jednym z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych. Jeśli jed-
nak  mamy wątpliwości co do jego użycia, to lepiej go nie stawiać. Poniżej podano 
podstawowe reguły zastosowania przecinka w pisowni.

1. Jeżeli z zdaniu złożonym współrzędnym są zdania główne połączone 
spójnikami and, or, but, for, nor, neither, yet:

  Mary vorks hard, but her sister is lazy.
  Mary pilnie pracuje, ale jej siostra jest leniwa.

Uwaga 1. Przecinka nie używamy, jeżeli chodzi o słowa lub wyrazy frazowe:
  cars and planes (samochody i samoloty)
  by car or by plane (samochodem lub samolotem)

Uwaga 2. Nie używamy przecinka w krótkich zdaniach:
  Mary studied and John played.
  Mary studiowała a John sie bawił.

2. Oddziela opisowe zdanie względne albo grupę słowną, która ma znacze-
nie tylko wyjaśniające a może zostać opuszczona:

  The date of Easter, as is well known, changes from year to year.
  Data Wielkanocy, jak dobrze wiadomo, zmienia się co rok.

3. Oddziela grupy słowne albo całe zdania. Chodzi przede wszystkim o wy-
rażenia: however (jednakże, lecz), nevertheless (jednak, pomimo to), in my 
opinion (moim zdaniem), therefore (dlatego), indeed (rzeczywiście, naprawdę), 
evidently, obviously (chyba), well (a więc) itp.:
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  In my opinion, he was guilty
  Moim zdaniem był winny.
  The judge’s opinion, however, was that he was innocent.
  Opinia sędziego była jednakże taka, że jest niewinny.

4. Oddziela elementy współrzędne, jednakże wzajemnie kontrastujące:
  His name is Michael, not John.
  Na imię mu Michael, a nie John.

5. Przed please, po yes i no oraz przed lub za nazwiskami osoby, do której się 
zwracamy:

  Can you lend me the book, please? Możesz mi pożyczyć tę książkę?
  Yes, I can.   Mogę.
  No, I can not.   Nie, nie mogę.
  Come in, John.   Wejdź, John.

6. Jeżeli następują poszczególne słowa, grupy słów lub zdania w szeregu za sobą:
  ... cars, lorries, busses, ships (,) and planes

7. Jeżeli w zdaniu złożonym zdanie poboczne poprzedza zdanie główne:
  When she returned, I made a cup of tea.
  Kiedy wróciła, zrobiłem fi liżankę herbaty.

8. Oddziela dopowiedzenie:
  Mr Green, the headmaster of our school, told me to write him.
  Pan Green, dyrektor naszej szkoły, powiedział mi, żebym do niego napisał.

9. Oddziela przysłówkowo użyte konstrukcje z imiesłowem:
  He came here, having fi rst parked his car.
  Przyszedł tutaj, kiedy przedtem zaparkował swój samochód.

10. W zdaniach z mową niezależną:
  She said, „That’s none of your business.”
  Powiedziała, „To wcale nie twoja sprawa.”
  „By mistakes we learn”, said John.
  „Uczymy się na błędach”, powiedział John.
  „In my view”, said the judge, „he is innocent.”
  „Moim zdaniam”, rzekł sądzia „on jest niewinny.”

11. Oddziela datę i nazwy miejscowości:
  He left May 10, 1964 to go to London.
  Wyjechał 10 maja 1964 do Londynu.
  There he met a young woman from Cincinnati, Ohio.
  Spotkał tam młoda kobietę z Cincinnati, w Ohio.
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12. Zazwyczaj oddziela okoliczniki, o ile są one na początku zdania:
  Outside, a lot of people were waiting for me.
  Na zewnątrz czekało na mnie mnóstwo ludzi.

13. Przed zdaniem rozłącznym:
  This house is theirs, isn’t it?
  Ten dom jest ich, prawda?
  John wasn’t ill, was he?
  John nie był chory, prawda?
  Jack, didn’t fi nd the key, did he?
  Jack nie znalazł tego klucza, prawda?
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