


JĘZYK ANGIELSKI
GRAMATYKA

JOANNA BOGUSŁAWSKA

KONSULTACJA: DR ALISA MITCHEL-MASIEJCZYK

dla ucznia



Redaktor serii: Marek Jannasz
Redakcja: Anna Laskowska
Korekta: Marek Kowalik
Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio
Projekt makiety: Kaja Mikoszewska
Ilustracje: Magdalena Wójcik
Opracowanie graficzne: Paweł Kamiński 

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2018

Serii OldSchool i Cel-matura szukaj też na:     

www.egzamin.guru

ISBN: 978-83-7892-619-1
ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-638-2

Skład i łamanie: Paweł Kamiński, Kaja Mikoszewska



3

WWW.EGZAMIN.GURU

SPIS TREŚCI

1. CZASY  ................................................................. 6
 1.1. PRESENT SIMPLE  ......................................................................6
 1.2. PRESENT CONTINUOUS  ........................................................17
 1.3. PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS  ............................22
 1.4. PAST SIMPLE  .........................................................................26
 1.5. PRESENT PERFECT  .................................................................34
 1.6. PRESENT PERFECT I PAST SIMPLE  ..........................................39
 1.7. FORMY PRZYSZŁE  ..................................................................42

2. CZASOWNIKI  .....................................................46
 2.1. CZASOWNIK TO BE  ...............................................................46
 2.2. CZASOWNIK HAVE I HAVE GOT  ............................................58
 2.3. GERUND (FORMA CIĄGŁA) I INFINITIVE (BEZOKOLICZNIK) .63
 2.4. FORMA WOULD LIKE TO  ........................................................68
 2.5. FORMA LET’S  .........................................................................70
 2.6. CZASOWNIKI MODALNE  .....................................................71
 2.7. FORMy THERE IS/THERE ARE, THERE WAS/WERE .........................78

3. ZAIMKI  ...............................................................80
 3.1. ZAIMKI OSOBOWE  ...............................................................80
 3.2. ZAIMKI ZWROTNE  .................................................................82
 3.3. ZAIMKI DZIERŻAWCZE  ..........................................................85
 3.4. ZAIMKI WZGLĘDNE  ..............................................................87
 3.5. ZAIMKI WSKAZUJĄCE  ..........................................................89
 3.6. ZAIMKI PYTAJĄCE  ...............................................................91

4. PRZYMIOTNIKI  ...................................................93
 4.1. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW  ......................................93
 4.2. PRZYMIOTNIKI Z KOŃCÓWKAMI -ED I -ING  .......................98

5. PRZYSŁÓWKI  ....................................................101
 5.1. STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW  .......................................103

http://www.egzamin.guru


JĘZYK ANGIELSKI DLA UCZNIA    GRAMATYKA4

6. LICZEBNIKI  .......................................................107
 6.1. LICZEBNIKI GŁÓWNE (CARDINAL NUMERALS)  ...................107
 6.2. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE (ORDINAL NUMERALS)  ............112

7. SPÓJNIKI  ..........................................................116
8. RZECZOWNIKI  ..................................................120

 8.1. RZECZOWNIKI POLICZALNE  ...............................................120
 8.2. RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE  .........................................125
 8.3. UŻYCIE MUCH/MANY, SOME/ANY Z RZECZOWNIKAMI  .....126

9. PRZYIMKI  .........................................................130
 9.1. PRZYIMKI CZASU  ................................................................130
 9.2. PRZYIMKI MIEJSCA I RUCHU  .............................................137
 9.3. PRZYIMKI PRZYCZYNY I SPOSOBU  ....................................145

10. DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI  .............................147

KLUCZ  ..................................................................150



WSTĘP 5

WWW.EGZAMIN.GURU

Język angielski dla ucznia. Gramatyka to książka przeznaczona dla 
uczniów kończących szkołę podstawową. Zawiera powtórkę najważ-
niejszych informacji z  gramatyki angielskiej wraz z  ćwiczeniami, 
dzięki którym każdy uczeń będzie mógł sprawdzić, jaki jest faktyczny 
stan jego wiedzy na finiszu podstawówki.

Dzięki repetytorium można powtórzyć najistotniejsze zagadnienia 
gramatyczne – znajduje się tu klarowne omówienie angielskich cza-
sów i najważniejszych części mowy, opatrzone przykładami. W każ-
dym rozdziale zamieściliśmy również zestaw różnorodnych ćwiczeń. 
Niektóre z  nich oznaczone są gwiazdką – są to ćwiczenia otwarte, 
nieco trudniejsze. Prawidłowe rozwiązania znajdują się na końcu 
książki i  umożliwiają skontrolowanie własnych odpowiedzi, a  przy 
okazji sprawdzenie, z  którymi zagadnieniami uczeń radzi sobie 
dobrze, a nad którymi powinien jeszcze popracować.

Zależało nam na tym, aby korzystanie z naszej publikacji było nie 
tylko pożyteczne, ale i przyjemne – zadbaliśmy o przejrzysty układ 
oraz staranną szatę graficzną z ilustracjami. 

Mamy nadzieję, że z pomocą naszej książki każdy uczeń solidnie 
powtórzy wiadomości z angielskiej gramatyki.

Powodzenia!
mgr Joanna Bogusławska i redakcja wydawnictwa Lingo

http://www.egzamin.guru
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 3. ZAIMKI 

Zaimki pełnią bardzo ważną funkcję, wspólną właściwie dla wszyst-
kich języków, a  mianowicie zastępują rzeczowniki. Używamy ich 
przede wszystkim, aby zastępować rzeczowniki w funkcji podmiotu. 

Anna likes bright colors. – Anna lubi jasne kolory.  
= She likes bright colors.

Zaimki w języku angielskim nie mają aż tylu form, co ich odpowied-
niki w  języku polskim. Przyczyna jest bardzo prosta – w  języku 
angielskim nie występuje odmiana przez taką liczbę przypadków jak 
w języku polskim. Dobry przykład to formy zaimka – jego, o nim, do 
niego, z nim – którym w języku angielskim odpowiada jedna forma – 
him, połączona z odpowiednim przyimkiem.

 3.1. ZAIMKI OSOBOWE 

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

we – my
you – wy
they – oni, one
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Zaimek you może odnosić się zarówno do drugiej osoby liczby poje-
dynczej, jak i do drugiej osoby liczby mnogiej. Należy więc zwracać 
uwagę na kontekst zdania, w którym ten zaimek zostanie użyty.

Zaimki he oraz she są używane, gdy mowa o ludziach. Gdy 
wypowiedź dotyczy zwierzęcia, używamy zaimka it. 
Wyjątkami są sytuacje, gdy mówiąc o zwierzętach, zależy nam 
na rozróżnieniu płci lub wyrażamy się pieszczotliwie o naszym 
własnym zwierzęciu. 

Ćwiczenie 1. 
Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.

Przykład:

Caro is a brilliant parrot. It can repeat very difficult words 
and phrases.

1.   Do you remember Lesley?   goes to school  
with your sister. 

2.   The pupils are stressed. Today   are having  
their very first test.

3.   This big package is for Sue. It’s a present for  .

4.   Maria has baked chocolate cupcakes.   are delicious.

5.   I’m afraid I’ve lost my gloves. Have you seen   anywhere?
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6.   We had a great time last night. My father took    
to the theater. 

7.   The painting is too big for this room.   should  
stay in the living room.

8.   Too bad Jim’s out. Can you tell   I called?

9.   The jeans are too tight. You should throw   away.

10.   Alex went on a date with Sally. He took    
to the new burger bar. 

11.   Your parents called. You should call   back.

12.   This is Johnny.   is my cousin.

13.   My cat Leo is very sick. Can we take   to the vet?

14.   Dwayne, did Sean tell   about his problems?

 3.2. ZAIMKI ZWROTNE 

Zaimków zwrotnych używamy, gdy w  wypowiadanym przez nas 
zdaniu zarówno podmiot, jak i dopełnienie odnoszą się do tej samej 
osoby, np.:

She painted the room herself. – Ona pomalowała pokój sama.
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Oto jakie formy przyjmują zaimki zwrotne:

I – myself 
you – yourself 
he – himself
she – herself
it – itself

we – ourselves
you – yourselves
they – themselves

Przykłady:

Amanda burnt herself while cooking.  
– Amanda sparzyła się, gotując.
Look at my parents. I think they’re enjoying themselves. 
– Spójrz na moich rodziców. Myślę, że dobrze się bawią.
Tell your grandpa that he really has to look after himself. 
– Powiedz swojemu dziadkowi, że naprawdę musi dbać 
o siebie.

Istnieje konkretna grupa czasowników, w których 
towarzystwie często występują zaimki zwrotne. Takimi 
czasownikami są m.in.: enjoy, behave, hurt, convince, 
encourage, pay, cut.

Przykłady:
The new student introduced himself to the class.  
– Nowy uczeń przedstawił się klasie.
Before she gave him the answer, she had to convince 
herself it was the best choice. – Zanim dała mu 
odpowiedź, musiała przekonać samą siebie,  
że to był najlepszy wybór.

http://www.egzamin.guru
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Ćwiczenie 2.*
Przetłumacz poniższe zdania na język angielski.

Przykład: Anna sama przygotowała kolację dla swoich 
przyjaciół. – Anna prepared the dinner for her friends herself. 

1.   Wykład sam w sobie był interesujący, ale wykładowca był naprawdę 
nudny.

 
2.   Dzieci, zachowujcie się! 

 
3.   Nie wiem, dlaczego nie zrobisz tego sam.

 
4.   On nie może cały czas obwiniać się za przegrany mecz. Zrobił, 

co mógł. 

 
5.   Alice skręciła kostkę, grając w siatkówkę.

 
6.   Kiedy się skaleczyłeś? Potrzebujesz pomocy?

 
7.   Moja córka jest sprytna. Sama wymieniła spaloną żarówkę.
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 3.3. ZAIMKI DZIERŻAWCZE 

Zaimki dzierżawcze informują o posiadaniu, o tym, co do kogo należy 
i  czyją jest własnością. Istnieją dwa typy zaimków dzierżawczych. 
Typ pierwszy to taki, po którym występuje określany przez nią 
rzeczownik.

Przykłady:

This is my book. – To jest moja książka.
Mary lost her keys. – Mary zgubiła swoje klucze.

I – my
you – your 
he – his
she – her
it – its 

we – our
you – your
they – their

Drugim typem zaimków dzierżawczych są te, po których nie wystę-
puje opisywany przez nie rzeczownik, czyli:

I – mine
you – yours
he – his
she – hers
it – its

we – ours
you – yours
they – theirs
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Przykłady:

Don’t touch that sandwich. – It’s mine. Nie dotykaj tamtej 
kanapki. Jest moja.
Is this pen yours or mine? – Czy ten długopis jest mój czy twój?

Ćwiczenie 3. 
Uzupełnij luki, używając odpowiednich zaimków 
dzier  ż   awczych.

Przykład: This is my phone. = This phone is mine. 

1.   This is my car. This car is   .

2.   Alice said that the painting you saw at her house isn’t  .  
It belongs to her cousin.

3.   Mr and Mrs Salinger lost their keys. Unfortunately, the ones 

found by the police aren’t  .

4.   I never knew we had a bicycle, that’s why I was so surprised when 

you told me that the one in the attic is  .

5.   The man brought the purse to the post office, gave it to the clerk 

but she said it wasn’t  .
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6.   I love Jennifer Lawrence. She’s   favorite actress.

7.   I’m not sure but I guess Linda and Jill might have left it here.  

It may be  .

8.   Yesterday I went shopping with my friend. We both bought shoes 

but                            were much cooler than  .

 3.4. ZAIMKI WZGLĘDNE 

Zaimki względne, czyli relative pronouns, to zaimki, które stosujemy 
w zdaniach złożonych, podrzędnych, a które zastępują polskie słowa 
typu: który, która, które. 

Zaimek who odnosi się zawsze do osób, np.:

The man who I saw yesterday is our new Maths teacher. 
– Mężczyzna, którego widziałam wczoraj, jest naszym nowym 
nauczycielem matematyki.

Zaimek which odnosi się do rzeczy lub zwierząt, np.:
 

This is the DVD which I saw in the shop two days ago.  
– To jest DVD, które widziałam w sklepie dwa dni temu.
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Zaimek that jest uniwersalny i może odnosić się zarówno do rzeczy, 
jak i osób, np:

Ann is the girl that my mother told you about.  
– Ann to dziewczyna, o której opowiadała ci moja matka.

Ćwiczenie 4.
Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi zaimkami 
względnymi.

Przykład: The boy that is playing tennis is my younger brother.

1.   The girl   is playing the piano is the famous  
pianist from Italy.

2.   The car   is in the parking lot is the coolest one I’ve seen. 

3.   This is the song   we heard at the party last Saturday.

4.   Can you name the actors   played Thor?

5.   Have you met the family   lives next door?

6.   Do you know the name of the woman   works in the offce?

7.   What is the title of the movie   tells the story of 101 dogs?

8.   John S. Pemberton is the man   invented Coca-Cola.
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 3.5. ZAIMKI WSKAZUJĄCE 

Zaimki wskazujące w  języku angielskim można podzielić na dwie 
podstawowe grupy. Pierwsza z nich to zaimki odnoszące się do zja-
wisk, przedmiotów i osób położonych blisko względem osoby je opi-
sującej. Druga zaś to zaimki wskazujące odnoszące się do zjawisk, 
przedmiotów i osób odległych względem osoby je opisującej. Obydwie 
grupy dzielą się na zaimki, które występują w odniesieniu do rze-
czowników w liczbie mnogiej i w liczbie pojedynczej. 

Przykłady:

Could you please give me that book?  
– Czy mógłbyś dać mi tamtą książkę?
I found this pen under the table.  
– Znalazłam ten długopis pod stołem.

Liczba pojedyncza

This – blisko Ten, ta, to

That – daleko Tamten, tamta, tamto

Liczba mnoga

These – blisko Ci, te

Those – daleko Tamci, tamte

Przykład:

These are the shoes I asked for. Can you buy them for me?  
– To są buty, o których ci mówiłam. Kupisz mi je?

http://www.egzamin.guru
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Ćwiczenie 5.
Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami wska-  
zującymi.

Przykład: These flowers are beautiful, thank you.

1.   truck over there is blocking the whole street.

2.   ladies over there are probably waiting for a cab.

3.   We’re moving to London   month.

4.   leather shoes here are very expensive.

5.   “Hello,   is Amanda Brand speaking”.

6.   I remember my childhood very well. Many things looked different  
 
in   days.

7.   are my wedding photos. Would you like to look at them?

8.   I’ve got the job! Isn’t   wonderful news?

9.   “Ann,   are my teachers”. “Nice to meet you, my name’s Ann”.
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 3.6. ZAIMKI PYTAJĄCE 

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań.

who – kto, kogo
whom – komu, kogo, kim
which – który, która, którzy
whose – czyj, czyja, czyje

what – co, jaki, jaka, jakie
when – kiedy
how – jak

Przykłady:

What is your favorite color? – Jaki jest twój ulubiony kolor?
Whose pen is it? – Czyj to długopis?
How are you planning to get to Lublin?  
– Jak planujesz dostać się do Lublina?

Ćwiczenie 6.
Ułóż do podanych zdań pytania. Powinny one dotyczyć 
podkreślonych elementów zdań.

Przykład: Alice is working on her new novel at the moment.  
– Who is working on her new nowel at the moment?

1.  All my friends will help me organize the party.

 
2.  Stephen told me that you bought a new car.
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3.  The black bag belongs to Mike.

 
4.  I brought the cake for your kids.

 
5.  Jo and Sally only invited their family to the graduation.

 
6.  Janet lost the ring she got from her boyfriend two years ago.

 


