Lesson 1

Czytanka i s³ownictwo
The Parkers
John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen.
His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten.
John Parker ma czterdzieœci cztery lata. Jego ¿ona Susan ma czterdzieœci
lat. Jego syn Bob ma siedemnaœcie lat. Jego córka Alice ma czternaœcie lat,
a jego córka Mary ma dziesiêæ lat.
Susan Parker is forty. Her husband is forty-four. Her son is seventeen. Her
daughters are fourteen and ten.
Susan Parker ma czterdzieœci lat. Jej m¹¿ ma czterdzieœci cztery lata. Jej syn
ma siedemnaœcie lat. Jej córki maj¹ czternaœcie i dziesiêæ 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 siedemnaœcie lat. Jego ojciec ma czterdzieœci cztery lata.
Jego matka ma czterdzieœci lat. Jego siostra Alice ma czternaœcie lat, a jego
siostra Mary ma dziesiêæ lat.
Alice Parker is fourteen. Her parents are forty-four and forty. Her brother is
seventeen and her sister is ten.
Alice Parker ma czternaœcie lat. Jej rodzice maj¹ czterdzieœci cztery i czterdzieœci lat. Jej brat ma siedemnaœcie lat, a jej siostra ma dziesiêæ 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.
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Alice i Mary Parker s¹ siostrami. Maj¹ czternaœcie i dziesiêæ lat. Ich ojciec
ma czterdzieœci cztery lata, a ich matka ma czterdzieœci lat. Ich brat ma siedemnaœcie lat.

S³ownictwo
my wife
my wife and my son
his two sons
her three daughters
her husband and her children
my father and his sister
their three children
their son and their two daughters
their mother
their parents
her four brothers
two brothers and two sisters
How old?
your son
your children

!

moja ¿ona
moja ¿ona i mój syn
jego dwaj synowie
jej trzy córki
jej m¹¿ i jej dzieci
mój ojciec i jego siostra
ich troje dzieci
ich syn i ich dwie córki
ich matka
ich rodzice
jej czterech braci
dwóch braci i dwie siostry
W jakim wieku (dos³. jak stary)?
twój syn
twoje dzieci

Liczebniki
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

one
two
three
four
five
six
seven
eight

9
10
11
12
13
14
15
16

–
–
–
–
–
–
–
–

nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen

7
17
18
19
20
21
22
23
24
101
102
110
150
200
210
300
400
500
1000
1001
1100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

seventeen
30 – thirty
eighteen
40 – forty
nineteen
50 – fifty
twenty
60 – sixty
twenty-one
70 – seventy
twenty-two
80 – eighty
twenty-three
90 – ninety
twenty-four
100 – a hundred / one hundred
a hundred and one / one hundred and one
a hundred and two / one hundred and two
a hundred and ten / one hundred and ten
a hundred and fifty / one hundred and fifty
two hundred
two hundred and ten
three hundred
four hundred
five hundred
a thousand / one thousand
one thousand and one / a thousand and one
one thousand one hundred / eleven hundred

Gramatyka
!

Zaimki osobowe
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I – ja
you – ty, Pan, Pani
he – on
she – ona
it – to, ono

we – my
you – wy, Pañstwo
they – oni, one
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Odmiana czasownika to be – byæ
FORMA TWIERDZ¥CA
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I am / I’m – ja jestem
you are / you’re – ty jesteœ
he is / he’s – on jest
she is / she’s – ona jest
it is / it’s – ono jest

we are / we’re – my jesteœmy
you are / you’re – wy jesteœcie
they are / they’re – oni/one s¹

Formy przedstawione z prawej strony ka¿dej kolumny angielskiej to formy
u¿ywane przewa¿nie w jêzyku mówionym (formy s³abe). Formy z lewej
strony ka¿dej kolumny to tzw. formy mocne, stosowane w jêzyku pisanym.
FORMA PYTAJ¥CA
liczba pojedyncza

liczba mnoga

am I?
are you?
is he?
is she?
is it?

are we?
are you?
are they?

FORMA PRZECZ¥CA
liczba pojedyncza

liczba mnoga

I am not / I’m not
you are not / you aren’t
he is not / he isn’t
she is not / she isn’t
it is not / it isn’t

we are not / we aren’t
you are not / you aren’t
they are not / they aren’t

Formy przedstawione z prawej strony ka¿dej kolumny s¹ to formy u¿ywane
przewa¿nie w jêzyku mówionym (formy s³abe). Formy z lewej strony ka¿dej kolumny to tzw. formy mocne.
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Liczba mnoga rzeczowników

Liczbê mnog¹ rzeczowników tworzy siê poprzez dodanie koñcówki -s lub
-es. W przypadku rzeczowników zakoñczonych na -y w liczbie mnogiej
koñcówka ta przechodzi w -i, a nastêpnie dodaje siê koñcówkê -es.
liczba pojedyncza

liczba mnoga

regularne

a worker – robotnik
an actor – aktor
an actress – aktorka

workers – robotnicy
actors – aktorzy
actresses – aktorki

koñcówka -y

a university –
uniwersytet

universities –
uniwersytety

nieregularne

a child – dziecko
a woman – kobieta
a man – mê¿czyzna

children – dzieci
women – kobiety
men – mê¿czyŸni

Przed rzeczownikiem w zdaniu zazwyczaj stoi rodzajnik nieokreœlony
(a lub an) lub okreœlony (the).
Rodzajnika nieokreœlonego u¿ywamy przed rzeczownikami policzalnymi (czyli takimi, których iloœæ mo¿na okreœliæ) w liczbie pojedynczej wtedy, gdy mówimy o nich po raz pierwszy (porównaj niemiecki rodzajnik
nieokreœlony „ein” lub francuski „un”). An stosuje siê przed rzeczownikami,
których wymowa zaczyna siê na samog³oskê, natomiast a – przed rzeczownikami, których wymowa zaczyna siê na spó³g³oskê. W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreœlony nie wystêpuje.
Rodzajnika okreœlonego the u¿ywamy przed rzeczownikami, o których
ju¿ wczeœniej wspominaliœmy i które s¹ znane dla rozmówców. The u¿ywa
siê zarówno dla rzeczowników policzalnych jak i niepoliczalnych, tak
w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.

!

Dope³niacz saksoñski

Dope³niacz saksoñski wystêpuje w dwu postaciach: jako ’s oraz sam apostrof ’.
Postaæ ’s przybiera w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej
oraz nie koñcz¹cych siê na -s w liczbie mnogiej:
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Peter’s mother – matka Piotra
people’s opinions – opinie ludzi
the Queen’s birthday – urodziny królowej
women’s work – praca kobiet
Dennis’s book – ksi¹¿ka Denisa
our children’s future – przysz³oœæ naszych dzieci
Postaæ ’ przybiera w przypadku rzeczowników zakoñczonych na -s w liczbie mnogiej:
students’ opinions – opinie studentów
artists’ club – klub artystów
in two years’ time – za dwa lata
Dope³niacz saksoñski wystêpuje z rzeczownikami o¿ywionymi oraz z okolicznikami czasu i czasem z rzeczownikami oznaczaj¹cymi organizacje,
instytucje, kraje:
yesterday’s newspaper – wczorajsza gazeta
Britain’s future – przysz³oœæ Wielkiej Brytanii
Monday’s film – poniedzia³kowy film
our company’s problems – problemy naszej firmy
in two months’ time – za dwa miesi¹ce

Wymowa
Koñcówki -s, -es, oraz ’s wymawiamy:
/s/ – po spó³g³osce bezdŸwiêcznej, np. mechanics, Mark’s
/z/ – po spó³g³osce dŸwiêcznej, nosowej i samog³osce,
np.: friends, Bob’s, sons, shoes
/Iz/ – po spó³g³osce sycz¹cej, np. nurses, Alice’s
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Uwaga!
Nie wymawiamy spó³g³oski /r/ (gard³owe r), gdy wystêpuje po
samog³osce, jak w wiêkszoœci wyrazów ju¿ poznanych, np.:
daughter
German
university

workers
work
your

four
number

Samog³oskê w pierwszej sylabie s³owa London wymawiamy tak jak samog³oskê w pierwszej sylabie s³owa number.
!

Zaimki dzier¿awcze
zaimek osobowy

zaimek dzier¿awczy

I – ja
you – ty, Pan, Pani
he – on
she – ona
it – ono
we – my
you – wy, Pañstwo
they – oni, one

my – mój
your – twój, Pani, Pana
his – jego
her – jej
its – jego
our – nasz
your – wasz, Pañstwa
their – ich

Æwiczenia
ÆWICZENIE 1. Na podstawie czytanki uzupe³nij odpowiedzi prawid³owym zaim-

kiem lub zaimkiem dzier¿awczym.

1.

How old is John Parker? What about his 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.
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3.
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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.

ÆWICZENIE 2. Przeczytaj na g³os poni¿sze minidialogi. Pamiêtaj, ¿e numery tele-

fonów podajemy po jednej liczbie, nie ³¹cz¹c w liczby dwu- lub trzycyfrowe, jak po polsku.

1.

What’s your phone number, Paul?
My phone number is 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.

ÆWICZENIE 3. Uzupe³nij odpowiedzi na pytania, stosuj¹c odpowiedni¹ formê

czasownika “to be”.

1.

791526 – Is this your phone number, Mark?
Yes, it ____.
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2.

551032 – Is this your phone number, David?
No, it ____ / ____. It’s Paul’s.

3.

34088 – Is this your phone number, Monica?
No, it ____ / ____. It’s Alice’s.

4.

551032 – Is this your phone number, Paul?
Yes, it ____.

5.

298057 – Is this your phone number, Alice?
No, it ____ / ____. It’s Monica’s.

Komentarz do æwiczenia
0 – wymawiamy albo jako /ou/ albo jako /zero/. Przy dwóch
identycznych cyfrach, np. 44, albo mówimy four four, albo double
four (podwójne cztery).

Czytanka i s³ownictwo
1.

Bob Lewis is English. He’s a worker. He’s from Manchester.
Bob Lewis jest Anglikiem. Jest robotnikiem. Jest z Manchesteru.
–
–
–
–
–
–

2.

Are you Scottish, Mr Lewis?
No, I’m not, I’m English.
Are you a worker?
Yes, I am.
Where are you from?
I’m from Manchester.

Nancy Wilson is American. She’s an actress. She’s from New York City.
Nancy Wilson jest Amerykank¹. Jest aktork¹. Jest z Nowego Jorku.

Lesson 1

14
–
–
–
–
–
–

3.

Stig Larsen is Norwegian. He’s a journalist. He’s from Oslo.
Stig Larsen jest Norwegiem. Jest dziennikarzem. Jest z Oslo.
–
–
–
–
–
–

4.

Are you German, Mr Mueller?
Yes, I am.
Are you from Hamburg?
No, I’m not. I am from Munich.
What’s your job?
I’m a businessman.

Tibor Sabo is Hungarian. He’s a doctor. He’s from Budapest.
Tibor Sabo jest Wêgrem. Jest lekarzem. Jest z Budapesztu.
–
–
–
–
–
–

6.

Are you Swedish, Mr Larsen?
No, I’m not. I’m Norwegian.
Are you from Oslo?
Yes, I am.
What’s your job?
I’m a journalist.

Hans Mueller is German. He’s a businessman. He’s from Munich.
Hans Mueller jest Niemcem. Jest przedsiêbiorc¹. Jest z Monachium.
–
–
–
–
–
–

5.

Are you American, Miss Wilson?
Yes, I am.
Are you a journalist?
No, I’m not. I’m an actress.
Where are you from?
I’m from New York City.

Are you Czech, Mr Sabo?
No, I’m not. I’m Hungarian.
Are you from Budapest?
Yes, I am.
What’s your job?
I’m a doctor.

Jan Vesely is Czech. He’s a painter. He’s from Prague.
Jan Vesely jest Czechem. Jest malarzem. Jest z Pragi.

