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Rozdział 1
Dialogi i słownictwo
Dialog 1.
A:
B:
A:
B:

Hello!
Hi! How are you?
I am fine, thank you. And you?
I am OK.
Hello! / Hi!
How are you?
fine / OK
thank you

A:
B:
A:
B:

Cześć! Hej!
Jak się masz?
dobrze, OK, w porządku
dziękuję

Cześć!
Hej! Jak się masz?
Dobrze, dziękuję. A ty?
W porządku.
And you?
and
I am fine / OK.

A ty?
i, a, oraz
Mam się dobrze.

Dialog 2.
M:
J:
M:
J:

Hi, what’s your name?
My name is John.
Nice to meet you, John.
Nice to meet you, too.

M:
J:
M:
J:

Cześć, jak masz na imię?
Mam na imię John.
Miło cię poznać, John.
Ciebie też.

Rozdział 1

What’s your
name?
My name is …

Jak masz na imię?
Jak się nazywasz?
Mam na imię…
Nazywam się…

to meet
spotykać, poznawać
Nice to meet you. Miło cię poznać.

Tekst i słownictwo
The Parkers
Hi! I am John Parker. I am forty-four. My wife Susan is forty. We have three children.
Our son Bob is seventeen. Our daughter Alice is fourteen and our daughter Mary is ten.
Cześć! Jestem John Parker. Mam czterdzieści cztery lata. Moja żona Susan ma
czterdzieści lat. Mamy troje dzieci. Nasz syn Bob ma siedemnaście lat. Nasza córka Alice
ma czternaście lat, a nasza córka Mary ma dziesięć lat.
Susan Parker is forty. Her husband is forty-four. Her son is seventeen. Her daughters
are fourteen and ten.
Susan Parker ma czterdzieści lat. Jej mąż ma czterdzieści cztery lata. Jej syn ma
siedemnaście lat. Jej córki mają czternaście i dziesięć lat.
Bob Parker is seventeen. His father is forty-four. His mother is forty. His sister Alice is
fourteen and his sister Mary is ten.
Bob Parker ma siedemnaście lat. Jego ojciec ma czterdzieści cztery lata. Jego matka ma
czterdzieści lat. Jego siostra Alice ma czternaście lat, a jego siostra Mary ma dziesięć lat.
Alice Parker is fourteen. Her parents are forty-four and forty. Her brother is seventeen
and her sister is ten.
Alice Parker ma czternaście lat. Jej rodzice mają czterdzieści cztery i czterdzieści lat. Jej
brat ma siedemnaście lat, a jej siostra ma dziesięć lat.
Alice and Mary Parker are sisters. They are fourteen and ten. Their father is forty-four
and their mother is forty. Their brother is seventeen.
Alice i Mary Parker są siostrami. Mają czternaście i dziesięć lat. Ich ojciec ma czterdzieści
cztery lata, a ich matka ma czterdzieści lat. Ich brat ma siedemnaście lat.

Słownictwo

my wife
my wife and my son

moja żona
moja żona
i mój syn
our two sons
nasi dwaj synowie
his three daughters jego trzy córki
her husband and her jej mąż i jej dzieci
children
my father and his
mój ojciec i jego
sister
siostra

their three children
their son and their
two daughters
their mother
a parent
their parents
her four brothers
two brothers and
two sisters

ich troje dzieci
ich syn i ich dwie
córki
ich matka
rodzic
ich rodzice
jej czterech braci
dwóch braci i dwie
siostry
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How old?

W jakim wieku?
(dosł. jak stary?)
twój syn

your son

your children
a family
our family

twoje dzieci
rodzina
nasza rodzina

Gramatyka i ćwiczenia
Zaimki osobowe
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I – ja

we – my

you – ty, Pan, Pani

you – wy, Państwo

he – on

they – oni, one

she – ona
it – to, ono

Zaimki dzierżawcze
zaimek osobowy

zaimek dzierżawczy

I – ja

my – mój

you – ty, Pan, Pani

your – twój, Pani, Pana

he – on

his – jego

she – ona

her – jej

it – ono

its – jego

we – my

our – nasz

you – wy, Państwo

your – wasz, Państwa

they – oni, one

their – ich

 Na podstawie tekstu uzupełnij odpowiedzi prawidłowym zaimkiem osobowym lub
ĆWICZENIE 1.

zaimkiem dzierżawczym.

1. How old is John Parker? What about his family?
a.

is forty-four.

b.

wife is forty.

2. How old is Susan Parker? What about her family?
a.

is forty.

b.

son is seventeen.

Rozdział 1

3. How old is Bob Parker? What about his family?
a.

is seventeen.

b.

parents are forty-four and forty.

4. How old is Alice? What about her family?
a.

is fourteen.

b.

sister is ten.

5. How old are Alice and Mary? What about their family?
a.

are fourteen and ten.

b.

brother is seventeen.

Odmiana czasownika to be w czasie Present Simple
Forma twierdząca
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I am / I’m

ja jestem

we are / we’re

my jesteśmy

you are / you’re

ty jesteś

you are / you’re

wy jesteście

he is / he’s

on jest

they are / they’re

oni / one są

she is / she’s

ona jest

it is / it’s

ono jest

Formy ze ściągnięciem / apostrofem (I’m, you’re etc.) to tzw. formy słabe, używane
przeważnie w języku mówionym. Formy bez ściągnięcia / apostrofu (I am, you are etc.)
to tzw. formy mocne, stosowane w języku pisanym.

Forma pytająca
liczba pojedyncza

liczba mnoga

am I?

are we?

are you?

are you?

is he?

are they?

is she?
is it?

11

12

Poziom A1

Forma przecząca
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I am not / I’m not

we are not / we aren’t

you are not / you aren’t

you are not / you aren’t

he is not / he isn’t

they are not / they aren’t

she is not / she isn’t
it is not / it isn’t

Formy ze ściągnięciem / apostrofem (aren’t, isn’t etc.) to tzw. formy słabe, używane
przeważnie w języku mówionym. Formy bez ściągnięcia / apostrofu (are not, is not etc.)
to tzw. formy mocne.

 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika to be w czasie teraźniejszym
ĆWICZENIE 2.

Present Simple.
1. I

Susan Parker.

2. My husband John

forty-four.

3. Our daughters

fourteen and ten.

4. Their brother
5. John Parker
6. John and Susan

seventeen
/

ten years old.
/

7. How old

John Parker?

8. How old

Alice and Mary?

children.

 Uzupełnij odpowiedzi na pytania o numer telefonu (phone number), stosując
ĆWICZENIE 3.

odpowiednią formę czasownika to be.

1. 791526 – is this your phone number, Mark? – Yes, it
2. 551032 – is this your phone number, David? – No,

.
/

3. 34088 – is this your phone number, Monica? – No, it
Alice’s.

/

4. 551032 – is this your phone number, Paul? – Yes, it
5. 29805 – is this your phone number, Alice? – No, it
Monica’s.

. It’s Paul’s.
. It’s

.
/

. It’s

Rozdział 1

Liczebniki 0 – 100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
etc.

30
40
50
60
70
80
90
100

thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four

thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
a / one hundred

Komentarz
0 wymawiamy jako zero /zirou/ lub potocznie jako oh /ou/.
W numerach telefonów, inaczej niż w języku polskim, czytamy cyfry pojedynczo
(np. 24 – two four, 309 – three oh nine), a w przypadku dwóch identycznych cyfr,
np. 44, mówimy albo four four (cztery cztery), albo double four (podwójne cztery).

 Zapoznaj się ze słownictwem. Następnie przeczytaj na głos poniższe minidialogi.
ĆWICZENIE 4.

Pamiętaj, że angielskich numerów telefonów nie łączymy w liczby dwu- lub
trzycyfrowe, jak w języku polskim.
a phone number
your phone number

numer telefonu
twój numer telefonu

a phone
a new phone

telefon
nowy telefon

1. What’s your phone number, Paul? – It’s 551032.
2. What’s your phone number, Mark? – It’s 791526.
3. What’s your phone number, Alice? – It’s 34088.
4. What’s your phone number, Monica? – It’s 298057.
5. What’s your phone number, David? – It’s 701628.

Rodzajnik nieokreślony i określony
Przed rzeczownikiem w zdaniu zazwyczaj stoi rodzajnik nieokreślony (a lub an) lub
określony (the).
Rodzajnika nieokreślonego a / an używamy:
– w liczbie pojedynczej,
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