-Samouczek do nauki języka angielskiego-

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola.
Oczywiście cudów nie obiecuje, bo dużo zależy od Ciebie, ale
postaram się w jak najprostszy i przyswajalny sposób
przedstawić, o co w ogóle w tym angielskim chodzi. Nie jest
to książka dla osób zupełnie początkujących, tylko dla tych,
które miały już styczność z angielskim, znają podstawy, ale
ogólnie gubią się w tym wszystkim. Nie poruszę wszystkich
czasów i wszystkich struktur gramatycznych, gdyż prawda jest
taka, że nie są one zbyt często używane. Poruszę te
najistotniejsze kwestie, które pomogą Ci w sprawny sposób
posługiwać się językiem i rozmawiać z obcokrajowcami. A
uwierz mi – ta umiejętność Ci się przyda, jak nie w pracy, to
chociaż w szkole, zdasz angielski i rodzice nie będą Ci
zawracać głowy przez całe wakacje. Pamiętaj - angielski jest
najlepszym sposobem na to, żeby się komunikować z resztą
świata.
Na końcu książeczki można znaleźć odpowiedzi do ćwiczeń, z
komentarzami, dlaczego powinno to być tak, a nie inaczej, a
także słowniczek do każdej lekcji. Ucz się słówek, ponieważ
nawet nie znając dokładnie czasów, ale za to znając dużo
słówek, będziesz w stanie się dogadać i mniej więcej
zrozumieć obcokrajowca. Mam szczerą nadzieję, że pomogę
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Ci zrozumieć angielski i że dzięki temu samouczkowi nie
będzie on taki straszny.
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Lekcja 1 - Zaimki
No to jazda. Nie zacznę od razu od czasów, bo jeszcze niestety
trzeba poznać kilka podstaw, typu przedimki, zaimki,
przymiotniki czy rzeczowniki.
Może zaczniemy od zaimków, to są wszystkie te słówka
oznaczające osoby typu ja, ty, ona i cała reszta. Przedstawię w
tabelce żeby było przejrzyście.
Ja

I

Ty

You

On

He

Ona

She

To

It

My

We

Wy

You

Oni

They

„I” zawsze piszemy z dużej litery. Narcyzom takim jak ja, na
pewno przychodzi to łatwo.
I to są zaimki, ale to nie koniec zabawy z nimi. Musisz jeszcze
umieć je odmieniać, tak jak robisz to po polsku. Np. ja jestem
z Polski, to jest moja mama, a obok stoi jej drugi mąż z jego
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psem. Moja, jej, jego. W angielskim też nie jest to trudne,
wystarczy tylko wykuć na pamięć.
Moje My
Twoje Your
Jego

His

Jej

Her

Tego Its
Nasze Our
Wasze Your
Ich

Their

To jak to zabrzmi po angielsku?
To jest moja mama – this is my mom;
Jej drugi mąż – her second husband;
Jego pies – his dog.
Niestety w dalszym ciągu nie jest to wszystko o zaimkach.
Przybierają one troszeczkę inną formę, gdy znajdą się na
końcu zdania. My mamy zawsze tak samo. Mówimy to jest
mój pies albo mówimy ten pies jest mój. Wszystko jedno
gdzie znajduje się zaimek, zawsze brzmi tak samo. W
angielskim naturalnie, nie brzmi tak samo.
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Osoba

Zaimek

Zaimek, na końcu zdania

I

My

Mine

You

Your

Yours

He

His

His

She

Her

Hers

It

Its

Its

We

Our

Ours

You

Your

Yours

They

Their

Theirs

Jak widzisz nie różnią się od siebie te zaimki aż tak bardzo, w
większości przypadków po prostu dodajesz do nich literkę „s”.
Jak to wygląda w praktyce?
Zdanie: to jest mój czerwony samochód będzie brzmieć – this
is my red car.
To samo zdanie tylko inaczej ułożone, z zaimkiem na końcu,
ten czerwony samochód jest mój zabrzmi – this red car is
mine.
I tak to też wygląda dla całej reszty. Nic trudnego.
Sory, ale dalej nie mogę powiedzieć, że to wszystko z
zaimków. Te zaimki powyżej, odnoszą się do czegoś, co
posiadamy. Moja walizka, jej parasol, jego rolki. To już masz
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opanowane. Ale są jeszcze zaimki osobowe, które odnoszą się
bezpośrednio do osoby. Np. mówisz boli mnie głowa, nie
lubie jej, daj to im. Odnosisz się do danej osoby, a nie do tego,
co ona posiada. No i wiadomo, że te zaimki w tym wypadku
wyglądają inaczej. Trzeba się nauczyć.
Przedstawię je może na przykładzie zdań.

Powiedz mi coś – tell me something;
Nie rozumiem Cię – I don’t understand you;
Przeczytaj mu to – read it to him;
Daj jej to – give it to her;
Nie dotykaj tego – don’t touch it;
Zaproś nas – invite us;
Napisze do Was – I’ll write to you;
Nie lubię ich – I don’t like them.
Mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Jak nie to przeczytaj
jeszcze raz moje wypociny, i po prostu wykuj te zaimki.
Poniżej

zamieszczam

przyswojenia tematu.
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ćwiczeń,

dla

lepszego

Ćwiczenie 1
1. These are our books. They belong to ___________
(to są nasze książki. Należą do ...)
2. I want your pen. Give it to ____________
(ja chce twoje pióro. Daj je ...)
3. That’s Paula other there. Let’s talk to ____________
(to jest Paula. Porozmawiajmy z ...)
4. They are in the kitchen. Go and see __________
(oni są w kuchni. Idź i zobacz ...)
5. John will be there. I don’t want to see ___________
(John tam będzie. Nie chce widzieć ...)
6. You look ill. I’ll give ___________ some medicine.
(wyglądasz na chorego. Dam ... lekarstwo)
7. I’m going home. Come with ___________
(idę do domu. Chodź ze ...)
8. She wants to go with you. Take __________ please.
(ona chce iść z tobą. Zabierz ... proszę)
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9. He is in his room. Go and find ___________
(On jest w swoim pokoju. Idź i poszukaj ...)
10. Is she coming with us? I don’t like __________
(czy ona idzie z nami? Nie lubie ...)
Ćwiczenie 2
Wstaw odpowiedni zaimek:
1. Please, give me _____________soap, because I don’t know
where is _____________
(proszę daj mi ... mydło, ponieważ nie wiem gdzie jest...)
2. He says that _______________ apples fermented
(on mówi, że ... jabłka sfermentowały)
3. All _______________ friends are learning English.
(wszyscy ... przyjaciele uczą się angielskiego)
4. Stanley is studying in London, he is improving
_______________ English.
(Stanley studiuje w Londynie, żeby poprawić ...angielski)
5. She has a lot of money. This new watch is __________
(ona ma dużo pieniędzy. Ten nowy zegarek jest ...)
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