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Wstęp 

Ćwiczenia, które trzymasz przed sobą są zbiorem zadań do ksiąŜki 
Hello Szybki angielski dla początkujących, mającym na celu 
utrwalenie słów, zwrotów oraz zagadnień gramatycznych 
z podręcznika. 

Materiał zawarty w ćwiczeniach, podobnie jak w ksiąŜce Hello Szybki 

angielski dla początkujących, podzielony został na niewielkie partie. 
Sugerują one etapy nauki. Tempo pracy naleŜy dopasować do 
własnych moŜliwości.  

Ćwiczenia powinno się wykonywać po przyswojeniu danej partii 
materiału z podręcznika. Aby ułatwić naukę, na końcu ćwiczeń 
znajduje się klucz – odpowiedzi do kaŜdego zadania. Są równieŜ 
słowniczki polsko-angielski oraz angielsko-polski.  

Zapis wymowy angielskiej w słowniczkach  został przedstawiony 
w sposób uproszczony. SłuŜy on orientacyjnej wskazówce, jak 
naleŜy wymawiać dany zwrot oraz został wprowadzony w celu 
ułatwienia nauki. 

Zapis uproszczony jest jednak niedokładny, ze względu na róŜnice 
między językiem polskim a angielskim, inną melodię języka 
angielskiego, akcent oraz wymowę niektórych liter. 

JeŜeli jesteś juŜ osłuchany z językiem angielskim, staraj się nie 
patrzeć na zapis wymowy. Najlepszym sposobem jest wysłuchanie 
prawidłowej wymowy. Do podręcznika jest dołączona płyta CD lub 
moŜna skorzystać z internetowych słowników z wymową.  

Powodzenia! 

Dorota Bojewska
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Rozdział 1 

Poznaj mnie 

I.  Wybierz poprawne tłumaczenie. 

1. What is your name? 

a) Jak masz na imię? 

b) Jak się masz? 

2. How are you? 

a) Jak masz na imię? 

b) Jak się masz? 

3. I am very well. 

a) Mam się bardzo dobrze.  

b) Jestem bardzo dobry. 

4. Nice to meet you. 

a) Miło mi Cię poznać. 

b) Jesteś bardzo miły. 

5. Where do you live? 

a) Jak się masz? 

b) Gdzie mieszkasz? 
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Przywitaj się  Say hello 

II.  Dopasuj zwroty do tłumaczenia. 

Hello.  Cześć. (nieformalnie) 

Hi.   Dzień dobry. (po południu) 

Good morning.  Dzień dobry. (cześć). 

Good afternoon. Dzień dobry. (przed południem) 

Good evening. Dobranoc. 

Good night. Dobry wieczór. 

Good bye.  Cześć, pa. (przy poŜegnaniu) 

Bye. Do widzenia. 

Dni tygodnia  Days of the week 

III. Prawda czy fałsz?  

Czy dopasowane tłumaczenie jest prawdziwe czy fałszywe? 

JeŜeli fałszywe, podaj poprawne znaczenie. 

1. Thursday wtorek 

2. Monday  poniedziałek  

3. Friday  sobota 

4. Tuesday czwartek 

5. Saturday sobota  

6. Wednesday środa  

7. Sunday sobota 
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IV. Wybierz poprawne tłumaczenie. 

1. I like Sunday. 

a) Lubię niedzielę.   b) Lubię sobotę. 

2. I don't like Wednesday. 

a) Nie lubię środy.  b) Nie lubię czwartku. 

3. I like Saturday. 

a) Lubię poniedziałek. b) Lubię sobotę. 

4. I don’t like Thursday. 

a) Nie lubię wtorku.  b) Nie lubię czwartku. 

5. I like Monday. 

a) Lubię poniedziałek. b) Nie lubię poniedziałku. 

V. Wymień po angielsku: 

1. kolejno dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. 

2. dni tygodnia: środa, wtorek, czwartek. 

3. dni tygodni: poniedziałek, piątek, sobota. 

4. dni tygodnia: niedziela, czwartek, wtorek. 

5. dni tygodnia, które lubisz i których  nie lubisz. 

Liczebniki 1–10  Numbers 

VI. Podaj polskie tłumaczenie. 

1. nine  

2. one  

3. five  

4. two  

5. three  

6. seven 

7. six  

8. four  

9. eight  

10. ten 
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VII. Wykonaj zadania: 

1. Policz po angielsku kolejno od 1 do 10. 

2. Policz po angielsku od 10 do 1.  

3. Powiedz po angielsku: 7, 4, 3, 5, 2. 

4. Powiedz po angielsku: 4, 1, 9, 8, 10. 

Podstawowe rzeczowniki  Basic nouns 

VIII. Prawda czy fałsz? Czy dopasowane tłumaczenie jest 

prawdziwe czy fałszywe? JeŜeli fałszywe, podaj 

poprawne znaczenie. 

1. boy chłopiec  

2. woman męŜczyzna 

3. girl dziewczyna 

4. man kobieta 

5. cat kot 

6. dog kot 

7. house dom 

Zwroty na co dzień 1  Phrases 1 

IX. Dopasuj słowa do tłumaczenia. 

 

yes dziękuję  

no tak 

Okay, Ok nie 

please dziękuję bardzo 

thank you  dobrze/w porządku. 

thank you very much proszę  
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