
Lekcja I A- Meeting people 

 zwroty związane z poznawaniem nowych osób 

My name is.../I'm...- Mam na imię.../Nazywam się... 

What's your name?- Jak masz na imię?/Jak się nazywasz? 

How are you?- Jak się masz? 

Fine, thanks. And you?- W porządku, dziękuję. A ty? 

This is...-To jest... 

He/She is from...- On/Ona jest z... 

Nice to meet you (too).- (Również) Miło cię poznać. 

Where are you from?- Skąd jesteś? 

I'm from...-Jestem z... 

How old are you?- Ile masz lat? 

I'm...(years old)- Mam...lat. 

What about you?- A ty? 

How do you spell your name/surname?- Jak pisze się twoje imię/nazwisko? 

 liczebniki, ich pisownia i wymowa 

1 - one                          17 - seventeen                   70 - seventy 

2 - two                          18 - eighteen                       

3 - three                        19 - nineteen                     80 - eighty 

4 - four  

5 - five                           20 - twenty                         90 - ninety 

6 - six                             21- twenty-one 

7 - seven                       22-twenty-two                    100 - one hundred 

8 - eight                                                                        101 -one hundred and one 

9 - nine                          30 - thirty   !                    

10 -ten                                                                          200 - two hundred 

11 - eleven                    40 - forty   !                             

12 - twelve                                                                   1 000 - one thousand 

13 - thirteen  !                50 - fifty    !                            

14 - fourteen                                                       2 156 - two thousand one hundred and fifty-six 

15 - fifteen  !                   60 - sixty 

16 - sixteen                                                          1 000 000 - one million 

 litery alfabetu i ich wymowa, literowanie słów 



 symbole matematyczne 

+ plus                - minus               × times               ÷ divided by                 = is/equals 

 nazwy  krajów europejskich 

Austria   Austria     Belarus  Białoruś 

Belgium  Belgia     Bulgaria  Bułgaria 

 

Croatia               Chorwacja    Cyprus                 Cypr 

Czech Republic (Czechia)  Republika Czeska (Czechy) 

 

Denmark  Dania 

Finland  Finlandia    France                 Francja 

 

Germany  Niemcy     Greece                 Grecja 

Great Britain (United Kingdom)  Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) 

 

Hungary  Węgry 

Iceland    Islandia     Italy  Włochy 

Ireland   Irlandia 

 

Latvia                 Łotwa     Lithuania  Litwa 

Moldova  Mołdawia    Montenegro  Czarnogóra 

Netherlands (Holland)  Niderlandy (Holandia) 

Norway  Norwegia 

 

Poland                Polska     Portugal  Portugalia 

Romania  Rumunia 

Russia (Russian Federation)  Rosja (Federacja Rosyjska) 

 

Slovakia (Slovak Republic)  Słowacja (Republika Słowacka) 

Slovenia  Słowenia    Spain  Hiszpania 

Sweden  Szwecja     Switzerland  Szwajcaria 

 

Turkey                  Turcja     Ukraine  Ukraina 

Vatican  Watykan 



Lekcja I B- be, possesives and pronouns 

 Zaimki osobowe w funkcji podmiotu 

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu pełni określają wykonawcę czynności wyrażonej w 

zdaniu. Odpowiadają napytania kto? co? i w angielskim zdaniu twierdzącym stoją przed 

czasownikiem. 

I – ja    We – my  
You – ty   You – wy  
He – on   They – oni, one 
She – ona  
It – ono  

I  -Zawsze piszemy tą osobę dużą literą! Niezależnie od miejsca występowania w zdaniu. 

He/She -używamy wyłącznie w odniesieniu do ludzi i zwierząt które są nam bliskie i których 

płeć znamy. 

It- używamy w odniesieniu do przedmiotów, roślin, zwierząt czyli wszystkiego co nie jest 

człowiekiem. 

They- używamy w odniesieniu do ludzi, zwierząt i przedmiotów w liczbie mnogiej 

 czasownik be, odmiana, zdania twierdzące, pytania i przeczenia  

Czasownik be odmienia się przez osoby czyli dla różnych osób w zdaniu (podmiotów) 

przyjmuje różne formy. W zdaniach w czasie teraźniejszym może przyjmować trzy różne 

formy w zależności od podmiotu (czyli osoby wykonującej czynność w zdaniu) am, is are.  

Twierdzenia tworzymy  stawiając odpowiednią formę czasownika (am/ is/are) po podmiocie 

Liczba pojedyncza:   Liczba mnoga: 

I am – ja jestem    We are – my jesteśmy 

You are – ty jesteś    You are – wy jesteście 

He is – on jest     They are – oni/one są 

She is – ona jest  

It is – ono jest  

 

Często używane są też formy skrócone 

I am –>I'm    We are –> We're 

You are –> You're   You are –> You're 

He is –> He's     They are –> They're 

She is –> She's  

It is –> It's  



Pytania z czasownikiem be tworzymy stawiając jego odpowiednią formę przed podmiotem 

Liczba pojedyncza:   Liczba mnoga: 

Am I? – Czy ja jestem?    Are we? – Czy my jesteśmy? 

Are you? – Czy ty jesteś?  Are you? – Czy wy jesteście? 

Is he? – Czy on jest?    Are they? – Czy oni/one są? 

Is she? – Czy ona jest?  

Is it? – Czy ono jest ? 

 

Przeczenia z czasownikiem be tworzymy stawiając słowo not po jego odpowiedniej formie 

Liczba pojedyncza:    Liczba mnoga: 

I am not – ja nie jestem    We are not – my nie jesteśmy 

You are not – ty nie jesteś    You are not – wy nie jesteście 

He is not – on nie jest     They are not – oni/one nie są 

She is not – ona nie jest  

It is not – ono nie jest  

 

Często używane są też formy skrócone 

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  

 przymiotniki dzierżawcze 

Przymiotniki dzierżawcze określają własność. Przymiotniki dzierżawcze występują ZAWSZE 

razem z rzeczownikami (my book- moja książka). Mają one taką samą formę gdy występują z 

rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej (my books-moje książki). Często używamy 

przymiotników dzierżawczych mówiąc o częściach ciała lub ubioru (np. close your eyes) 

Liczba pojedyncza:    Liczba mnoga: 

my  mój, moja, moje, moi   our  nasz, nasza, nasze 

your  twój, twoja, twoje   your  wasz, wasza, wasze 

his   jego      their     ich 

her  jej  

its  jego/jej (o zwierzętach/przedmiotach)  

 



 UWAGA nie myl  słów its i it's  oraz their i they're chociaż mogą wydawać się podobne to 

zupełnie różne słowa. 

Its- jego/jej (o zwierzętach/przedmiotach)  The dog has got its food.-Pies ma swoje (jego) 

jedzenie 

It's - skrót od It is- to jest         It's a big dog- To jest duży pies 

 

Their- ich          Their house is big- Ich dom jest duży 

They're skrót od They are- oni są         They are from Gremany- Oni są z Niemiec 

 zaimki dzierżawcz 

Zaimki dzierżawcze tak jak przymiotniki dzierżawcze określają własność. Zaimka 

dzierżawczego nie używamy z rzeczownikiem tylko ZAMIAST rzeczownika (this car is mine- 

ten samochód jest mój) 

Liczba pojedyncza:    Liczba mnoga: 

mine  mój, moja, moje, moi   ours  nasz, nasza, nasze 

yours  twój, twoja, twoje   yours  wasz, wasza, wasze 

his   jego      theirs    ich 

hers  jej  

its  (forma nie występuje)  

 porównanie użycia przymiotników dzierżawczych i zaimków dzierżawczych 

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze określają przynależność i mają to samo znaczenie.   

Przymiotniki dzierżawcze stawiamy przed rzeczownikiem i nie mogą występować 

samodzielnie. This is her car- to jest jej samochód 

Zaimki dzierżawcze stawiamy zazwyczaj na końcu wypowiedzi nie  mogą one występować w 

połączeniu z rzeczownikiem. This car is hers- Ten samochód jest jej 

 zaimki wskazujące 

Zaimki wskazujące służą najczęściej do wskazywania na konkretną rzecz lub osobę, do której 

odnosi się osoba mówiąca.  

Osoby/Rzeczy w liczbie 

pojedynczej 

Osoby/Rzeczy w liczbie 

mnogiej 

 

This  

ten, ta, to 

These 

ci, te 

Osoby/Rzeczy znajdujące się 

blisko 

That  

tamten, tamta, tamto 

Those 

tamci, tamte 

Osoby/Rzeczy znajdujące się 

daleko 



 słownictwo 

at home- w domu   

bag- torba 

basket- koszyk   

bedroom- sypialnia 

bike/bicycle- rower 

book- książka 

car- samochód 

class -klasa    

classroom- sala lekcyjna 

dictionary- słownik 

favourite- ulubiony    

food- jedzenie 

from Poland- z Polski 

home –dom (miejsce gdzie 

mieszkamy) 

hot- gorąco, gorący  

house- dom (budynek) 

hungry- głodny 

in the classroom – w klasie 

meet- poznać, spotkać 

MP3 player- odtwarzacz MP3 

over there- tam 

parents- rodzice   

pen- długopis 

photo of me- moje zdjęcie (zdjęcie na 

którym jestem) 

school- szkoła 

schoolbag- tornister 

singer- piosenkarz, piosenkarka  

tall- wysoki    

teacher- nauczyciel  

the same- ten sam, ta sama  

thirsty- spragniony 

today- dziś  

trainers- buty sportowe 

university- uniwersytet 

workbook- ćwiczeniówka 

 

Lekcja I C- have got and articles 

 czasownik have got, odmiana, zdania twierdzące, pytania i przeczenia  

Czasownik have got odmienia się przez osoby czyli dla różnych osób w zdaniu (podmiotów) 

przyjmuje różne formy. W zdaniach w czasie teraźniejszym może przyjmować dwie różne 

formy w zależności od podmiotu (czyli osoby wykonującej czynność w zdaniu) have, has.  

Twierdzenia tworzymy  stawiając odpowiednią formę czasownika (have, has) po podmiocie 

Liczba pojedyncza:   Liczba mnoga: 

I have got – ja mam   We have got – my mamy 

You have got – ty masz   You have got – wy macie 

He has got – on ma    They have got – oni/one mają 

She has got – ona ma 

It has got – ono ma  



Często używane są też formy skrócone 

I have got –>I've got     We have got –> We' ve got 

You have got –> You' ve got     You have got –> You' ve got 

He has got –> He's got     They have got –> They' ve got 

She has got –> She's got It has got->It's got 

Pytania z czasownikiem have tworzymy stawiając jego odpowiednią formę przed podmiotem 

Liczba pojedyncza:   Liczba mnoga: 

Have I got? –  Czy ja mam?   Have we got? – Czy my mamy? 

Have you got? – Czy ty masz?    Have  you got? – Czy wy macie? 

Has he got? – Czy on ma?   Have they got? – Czy oni/one mają? 

Has she  got? – Czy ona ma? 

Has it got? – Czy ono ma? 

Przeczenia z czasownikiem have tworzymy stawiając słowo not po jego odpowiedniej formie 

Liczba pojedyncza:    Liczba mnoga: 

I have not got – ja nie mam   We have not got – my nie mamy 

You have not got – ty nie masz   You have not got – wy nie macie 

He has not got – on nie ma    They have not got – oni/one nie mają 

She has not got – ona nie ma 

It has not got – ono nie ma  

Często używane są też formy skrócone 

I have not got –>I haven’t got    We have not got –> We haven’t got 

You have not got –> You haven’t got    You have not got –> You haven’t got 

He has not got –> He hasn’t got               They have not got –> They haven’t got 

She has not got –> She hasn’t got It has not got->It hasn’t got 

 przedimki: the, a, an 

Przedimki stawiamy przed rzeczownikami. 

Rodzaj rzeczownika Rzeczowniki 

policzalne w liczbie 

pojedynczej 

Rzeczowniki 

policzalne w liczbie 

mnogiej 

Rzeczowniki 

niepoliczalne 

Jakich przedimków 

możemy użyć: 

 

a/an,  the 

 

the 

 

the 

przedimka an używamy jeśli rzeczownik zaczyna się w wymowie od samogłoski np. an apple 

w pozostałych przypadkach używamy a np. a book 



Przedimków a/an używamy gdy mówimy o czymś po raz pierwszy  a przedimka the używamy 

kiedy wspominamy o tym po raz kolejny. np. I’ve got a dog and a cat. The cat isn’t very 

friendly.- Mam psa i kota. Kot nie jest zbyt przyjazny. 

  

 wyrażenia w których zawsze występuje przedimek the 

play the piano/the guitar itp.- grać na pianinie/na gitarze 

listen to the radio- słuchać radia 

go to the theatre/the cinema/the doctor’s- iść do teatru/do kina/do lekarza 

during the day- w ciągu dnia 

in the morning- rano 

in the afternoon- popołudniu 

in the evening- wieczorem 

 wyrażenia w których zawsze występuje przedimek a/an 

have a snack/a sandwich- zjeść przekąskę/kanapkę 

have a drink- napić się czegoś 

 wyrażenia w których nie ma przedimka 

play football/tennis- grać w piłkę nożną/w tenisa 

watch television/TV- oglądać telewizję 

have breakfast/lunch/dinner- zjeść śniadanie/lunch/obiad 

go to work/school/hospital/church- iść do pracy/szkoły/szpitala/kościoła 

go to university- iść na uniwersytet 

at night- w nocy 

 

 Słownictwo 

cat- kot 

dog-pies 

sister- siostra 

rabbit- królik 

brother- brat 

at home- w domu 

Where is he/she?- Gdzie on/ona jest? 

I’m not sure.- Nie jestem 

pewien/pewna. 

mobile/mobile phone- telefon 

komórkowy. 

I have with me- ja mam przy sobie 

He/she has with him/her- on/ona ma 

przy sobie 

English lesson- lekcja angielskiego. 

actress- aktorka 

guitar- gitara 

old- stary  

friendly- przyjazny 



listen- słuchać 

song- piosenka 

great- świetny, wspaniały 

 

Lekcja I D- Times, days and dates 

 podawanie czasu, pytanie o godzinę 

What time is it, please?- która godzina? 

excuse me- przepraszam 

5 (minutes) past- 5 (minut) po 

5 (minutes) to- 5 (minut) do 

half past- trzydzieści minut po 

quarter- kwadrans 

o’clock- godzina 

 nazwy dni tygodnia 

Monday-poniedziałek Tuesday- wtorek Wednesday-środa Thursday- czwartek

 Friday-piątek Saturday- sobota Sunday-niedziela 

 nazwy miesięcy 

January- styczeń February-luty March-marzec April-kwiecień may-maj  

June-czerwiec July-lipiec August-sierpień  September-wrzesień  

October-październik November-listopad December-grudzień 

 liczebniki porządkowe 

liczebniki porządkowe służą do podawania kolejności 

trzy pierwsze liczebniki mają nieregularną formę: 

first /1st -pierwszy 

second/2nd -drugi 

third /3rd-trzeci 

 

Pozostałe liczebniki tworzymy dodając do liczby końcówkę th 

eleventh/11th-jedenasty 

twenty-fourth/24th-dwudziesty czwarty 

one hundred seventy fifth/175th-sto siedemdziesiąty piąty 

 



Jeśli ostatnią cyfrą będzie któraś z nieregularnych (1,2,3), to przyjmuje ona oczywiście 'swoją' 

formę i końcówkę (wyjątkami są  11th, 12th, 13th) 

forty-first/41st -czterdziesty pierwszy 

sixty-third /63rd -sześćdziesiąty trzeci 

ninety-second /92nd -dziewięćdziesiąty drugi  

 podawanie dat w mowie i piśmie 

piszemy: Friday 3rd June lub Fri 3 June ale mówimy Friday the third of June 

piszemy: 1600 ale mówimy sixteen hundred 

piszemy: 1708 ale mówimy seventeen oh eight 

piszemy: 1996 ale mówimy nineteen ninety-six 

piszemy: 2016 ale mówimy twenty sixteen 

 słownictwo 

Christmas- święta Bożego Narodzenia 

Christmas Eve- wigilia 

date- data 

date of birth-data urodzenia 

Easter- Wielkanoc 

exercise- ćwiczenie 

first name-imię (pierwsze) 

Independence Day- dzień niepodległości 

letter- litera 

question- pytanie 

sentence- zdanie 

today- dziś 

tomorrow- jutro 

Valentine’s Day-walentynki 

when- kiedy 

what- co,jaki 

word- słowo 

 

 

przygotowała 

Katarzyna Szustrow-Ramus 


