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Rozdział 1
Dialogi i słownictwo
Angela and Martin regularly go cycling together. On their bike rides they often chat about
all kinds of things.

Dialog 1.
Martin:
Angela:
Martin:
Angela:

Have you ever had a skiing accident?
Yes, I have.
What accident was it and when did it happen?
I broke a leg. It was 6 years ago.

Dialog 2.
Angela:
Martin:
Angela:
Martin:

Have you ever met any English football players?
Yes, I have. I’ve met a number of them.
When did you first meet an English football player?
I don’t remember. I think I met David Beckham first.

Rozdział 1

Dialog 3.
Angela: Have you ever won over £200 on the pools?
Martin: No, never.

Dialog 4.
Martin:
Angela:
Martin:
Angela:

Have you ever been unemployed?
Yes, I have been unemployed twice.
When was it?
First I was unemployed after leaving school. I couldn’t find a job for 7 months
then. The second time was 2 years ago. I was out of a job for half a year then.

Dialog 5.
Martin:
Angela:
Martin:
Angela:

Have you ever met any well-known English writers?
Yes, I’ve met Helen Fielding once.
When and where did you meet her?
I met her in London in 2016 at the promotion of one of her books about Bridget
Jones.

Dialog 6.
Martin:
Angela:
Martin:
Angela:

Have you ever painted any portraits?
Yes, I’ve painted a few.
When did you paint them?
When I was still a student at the academy. I haven’t painted even one portrait
since I graduated.
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Dialog 7.
Angela:
Martin:
Angela:
Martin:

Have you ever heard any English pop singers?
Yes, I have. I’ve heard Robbie Williams once.
When did you hear him?
I heard him in Berlin four years ago.

Dialog 8.
Angela:
Martin:
Angela:
Martin:

Have you ever operated on a patient at 4 a.m.?
Oh, yes, I have. A number of times.
When did you last operate at 4 a.m.?
About four months ago.

Dialog 9.
Martin: Have you ever been to Poland?
Angela: No, I haven’t. Perhaps I’ll go to Poland next year.

Dialog 10.
Angela: Have you ever repaired a Polish car?
Martin: No, I don’t think so.

Dialog 11.
Martin: Have you ever heard any Polish singers?
Angela: I haven’t heard any opera singers, but I’ve heard the famous boys’ choir from
Poznań.
Martin: When did you hear them?
Angela: I heard them when they came to London a couple of years ago.

Rozdział 1
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Dialog 12.
Angela:
Martin:
Angela:
Martin:

Have you ever been to Poland on business?
Yes, I’ve taken part in the Poznań International Fair several times.
When did you last take part?
I took part in the 2018 Fair.

Słownictwo

cycling together

jadąc / jeżdżąc
razem na rowerach
(Please) don’t cycle
Nie jedź tak szybko
so fast!
(na rowerze)!
(Proszę…)
to go on a bike ride
wybrać się na
przejażdżkę
rowerową
chatting about all
gawędzący
kinds of things
o różnych rzeczach
/ o wszystkim
i o niczym
an accident
wypadek
the worst accident
najgorszy wypadek
this year
w tym roku
a very strange skiing bardzo dziwny
accident
wypadek na nartach
a leg
noga
to break a leg
złamać nogę
broken
złamany (3. forma)
only a broken leg
tylko złamana noga
good football
dobrzy piłkarze
players
unemployed
bezrobotny
unemployed factory bezrobotni robotnicy
workers
fabryczni

out of a job

bez pracy (dosł. poza
pracą)
a public reading
wieczór autorski
at the promotion
na promocji
/ spotkaniu
promującym
to paint her portrait namalować jej
portret
Have you ever heard Czy kiedyś go
him?
słyszałeś /
słuchałeś?
Haven’t you heard?
Nie słyszałeś?
to repair cars
naprawiać
samochody
a boys’ choir from
chór chłopięcy
Poland
z Polski
the 2018 Fair
targi z 2018 roku
Poznań
Międzynarodowe
International Fair
Targi Poznańskie
any Croatian singers jacyś chorwaccy
piosenkarze
to take part
brać / wziąć udział
in a contest
w konkursie
during
podczas Konkursu
the Eurovision Song Piosenki Eurowizji
Contest

Gramatyka i ćwiczenia
Zestawienie czasów Present Perfect i Simple
Przeczytaj jeszcze raz dialogi z początku tego rozdziału i przyjrzyj się użyciu czasów
gramatycznych. Jak widać, czasu Present Perfect używamy do zadawania ogólnych pytań
o czyjeś doświadczenia życiowe (gdy nie jesteśmy pewni, co naszego rozmówcę spotkało).
Czasu Past Simple używamy, gdy chcemy uszczegółowić otrzymane informacje. Porównaj:
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• pytanie ogólne:
Have you ever heard any Croatian singers? – Yes, I have.
• pytanie uszczegóławiające:
When did you hear them? – Some Croatian singers took part in the Eurovision contest
two years ago.

 Odpowiedz na pytania na podstawie własnych doświadczeń życiowych.
ĆWICZENIE 1.

1. Have you ever had an accident?
What accident was it and when did it happen?
2. Have you ever been unemployed?
When was it? How long were you out of a job?
3. Have you ever met any famous people?
When and where did you meet them?
4. Have you ever been to Scotland?
When was it? How long did you stay there?
5. Have you ever repaired something without help?
What did you repair? Did it work later?

Tworzenie przysłówków za pomocą przyrostka -ly
Dla większości przymiotników przysłówek tworzy się przez dodanie końcówki -ly:
regular – regularly
brave – bravely
sharp – sharply
expensive – expensively
useful – usefully
Zauważ zmianę pisowni:
easy – easily
pretty – prettily
Przymiotnikowi good odpowiada przysłówek well, np.
Good students pass all their exams well. – Dobrzy/-re studenci/-tki zdają dobrze
wszystkie swoje egzaminy.

