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Chcesz samodzielnie poznać język angielski w stopniu umożliwiającym porozumiewanie 

się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji? Na widok klasycznych kursów ogarnia Cię 

znużenie? Ilustrowany kurs języka angielskiego dla początkujących LUBIĘ TO! jest książką 

właśnie dla Ciebie! To świetna, a zarazem atrakcyjna wizualnie pomoc do samodzielnej 

nauki języka. Ucz się angielskiego i polub to z Lingo!

Proponowany przez nas kurs jest intensywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tra-

cisz czasu i możesz robić szybkie postępy niezależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz 

się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podejście. O tempie i sposobie nauki decydu-

jesz jednak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to 

struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji.

To nowoczesna, atrakcyjna graficznie książka, która ma umilić Ci naukę i zachęcić 

do samodzielnej pracy. W dwudziestu pięciu lekcjach znajdziesz najważniejsze tematy, 

współczesne dialogi i słownictwo z tłumaczeniami, przejrzyste objaśnienia gramatyki, 

ćwiczenia i ciekawostki – a wszystko to zaprezentowane w atrakcyjny i miły dla oka spo-

sób, z wykorzystaniem zdjęć i rysunków.

Nieocenioną pomocą w przyswajaniu prawidłowej wymowy są ćwiczenia z rozumie-

nia ze słuchu: nagrania z udziałem rodowitych Anglików i polskiego lektora. Aby mieć do 

nich dostęp, zeskanuj kod QR umieszczony na stronie obok.

Najważniejsze jednak jest to, że korzystając z naszego najnowszego ilustrowanego 

kursu LUBIĘ TO! w przyjemny sposób poznajesz żywy język i uczysz się odnajdywać 

w życiowych sytuacjach.

Z życzeniami sukcesów w nauce

Zespół autorów i redaktorów Lingo

Wstęp

Dostęp do nagrań online 

możliwy jest przez 

zeskanowanie kodu QR.
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tABLE OF CONtENts spIs tREŚCI

Spis treści

1
 A chance meeting ■ Przypadkowe spotkanie 8

Nice to meet you  – miło Cię poznać! W pierwszej lekcji rozmawiamy 
o nawiązywaniu znajomości. Dowiesz się m.in. czym jest czas Present Simple, 
jak odmieniać czasowniki be i do oraz jak wyglądają angielskie zaimki osobowe.

2
 Touch down ■ Lądowanie 16

Ta lekcja poświęcona jest podróżowaniu samolotem. Poznasz w niej przydatne 
słownictwo i dowiesz się także, jak tworzyć tryb rozkazujący, jak używać 
czasownika get oraz wyrażenia modalnego can. All set? Owocnej nauki!

3
 Checking in ■ Zameldowanie 24

Zajmiemy się zameldowaniem się w hotelu.  Powiemy o rezerwacji, wyborze 
pokoi, zwrócimy uwagę na przydatne słówka, np. confirmation, oraz frazy  
takie jak Do you have any vacancies?  W części gramatycznej zaprezentujemy  
Ci czasowniki w czasie przeszłym i przedstawimy czasownik could.

4
 Texting ■ SMS-owanie 32

Jeśli często SMS-ujesz, ta lekcja jest dla Ciebie. Poznasz tu skróty  językowe, 
szczególnie przydatne, gdy zechcesz szybko wymienić informacje 
z anglojęzycznymi znajomymi. Powiemy Ci też o wyrażeniach modalnych  
z will i o określeniach ilości much i many. RU ready? XLNT!

5
 Taxi! ■ Taksi! 40

W tej lekcji odbędziemy podróż angielską taksówką, ćwicząc przy okazji 
przydatne pytania, takie jak: How far is it to…? Powiemy też o sposobach 
na określanie czasu i pory dnia, zwrócimy uwagę na określenia ilości some i any 
oraz na czas Present Perfect Simple. Miłej nauki!

6
 A taste of London ■ Odrobina Londynu 48

Na początek (to start with) poczujemy odrobinę atmosfery londyńskiej ulicy. 
Przy okazji poćwiczymy słownictwo związane z poruszeniem się po mieście, takie 
jak turn left, go straight, oraz będziemy rozszyfrowywać znaczenie  szyldów 
informacyjnych. Powiemy też m.in. o zaimkach osobowych i wyrażeniu have got.

7
  Bon appétit! ■ Smacznego! 56

Are you hungry? W bieżącej lekcji będzie co nieco o jedzeniu i potrawach. 
Poznasz też słówka i zwroty przydatne podczas wyjścia do restauracji. Powiemy 
również, jak używać wyrazu wskazującego the, wyrażenia modalnego would 
i apostrofu. Wspomnimy też o czasie Present Continous.

8
 Internet access ■ Dostęp do internetu 64

Nawet jeśli nie korzystasz z  kafejek internetowych, to słówka i zwroty, które 
poznasz w tej lekcji, mogą przydać Ci się w wielu innych sytuacjach – wszędzie 
tam, gdzie chcąc skorzystać (use) z jakichś usług, będziesz pytać o cenę czy 
sposób uruchamiania jakiegoś urządzenia. Poćwiczymy pytania szczegółowe, 
takie jak What? Where? How? Powiemy też o trybie warunkowym, czasowniku 
get i przyimku in.

9
 A shopping spree ■ Zakupowe szaleństwo 72

W bieżącej lekcji zajmiemy się zakupami – dowiesz się, czym jest shopping 
list, a czym window shopping, poznasz nowe zwroty przydatne w sklepie, 
gdy zechcesz np. przymierzyć buty lub poprosić o inny rozmiar. Powiemy też 
o wyrazach wskazujących this, that, the one, o stopniowaniu przymiotników, 
zaimkach zwrotnych i czasowniku modalnym might.

10
 Curtain call ■ Kurtyna! 80

Jeśli jesteś amatorem teatru (theatre buff) i  czerpiesz przyjemność (take 
pleasure) z obcowania z  kulturą, w tej lekcji znajdziesz dużo przydatnych słówek 
i zwrotów. Nauczysz się mówić o tym, co Ci się podoba, powiemy Ci też przy 
okazji o różnych znaczeniach czasownika take, wspomnimy o liczbie mnogiej 
i o tym, jak wyrażać przyszłość. Reasumując: there’s a lot to take in! 

11
 Time to get up ■ Pora wstawać 88

W tej lekcji sporo miejsca poświęcamy kwestii czasu i codziennego rozkładu 
zajęć, poznasz też trochę nowych zwrotów przydatnych szczególnie wtedy, 
gdy zechcesz rozmawiać przez telefon po angielsku. Powiemy o popularnych 
przyimkach by i like oraz wyrażeniach: I suppose, I guess, you mean.  
Miłej nauki!

12
 Nine-to-five ■ Od 9.00 do 17.00 96

W tej lekcji zajmiemy się życiem zawodowym: pokażemy Ci przykładowy 
covering letter i nauczymy przydatnych zwrotów i słówek, które należy znać, 
takich jak abilities, qualifications, job experience, achievements.  
W części gramatycznej znajdziesz wyrażenia z operatorem tags i wyrażenia 
modalne, takie jak must, can’t, have to.

13
  E-mail to a friend ■ E-mail do przyjaciela 104

W bieżącej lekcji na przykładzie korespondencji mailowej pokazujemy,  
że czasem warto zrobić sobie przerwę (take a break), najlepiej w towarzystwie 
przyjaciół. Natomiast w części gramatycznej zwrócimy Twoją uwagę na przyimki 
on i at oraz na szyk wyrazów w zdaniu z użyciem: yet, either. Przyjemnej nauki!
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14
  The 9.20 to Banbury ■ Pociąg o 9.20 do Banbury 112

Lubisz podróżować pociągiem? My tak! To dobra okazja, aby poznać przydatne 
słownictwo, takie jak single ticket, direct train, mainline station. Przy okazji 
poćwiczymy porównania z użyciem as..as i than, powiemy o stronie biernej 
i zwrócimy uwagę na różne funkcje słówka return. Miłej nauki!

15
  At the police station ■ Na komisariacie 120

Jeśli przytrafi Ci się przykra sytuacja, którą będzie trzeba zgłosić na komisariacie 
policji, zachowaj spokój (calm down). Poznasz tu najpotrzebniejsze słówka 
i zwroty pomocne przy wyjaśnieniu zajścia. Dodatkowo powiemy Ci o stronie 
biernej, czasie Past Continuous i wyrazach wskazujących: a/an.

16
 The sporting life ■ Sportowe życie 128

Lubisz sporty wodne? Tańczysz? W tej lekcji znajdziesz słownictwo, które przyda 
Ci się, gdy zechcesz podzielić się sportowymi wrażeniami. Przy okazji poćwiczysz 
wyrazy: which, who, what, tworzenie wyrazów z końcówką -ing oraz szyk 
wyrazów w zdaniu. A teraz… ready, steady, go!

17
 Family ties ■ Rodzina, ach, rodzina 136

Lubisz spędzać czas z rodziną? A może każdy family weekend napawa Cię 
niepokojem? W tej lekcji rozmawiamy o relacjach międzyludzkich i więzach 
rodzinnych. W części gramatycznej dowiesz się o zaimkach dzierżawczych 
i zaimku one, o wyrażeniach modalnych z would i o tym, jak słówko else  
zmienia szyk w zdaniu.

18
 The visit ■ Wizyta 144

Odwiedziny to dobra okazja do różnych pogawędek. W tej lekcji rozmawiamy 
zarówno o domu i jego wnętrzu, jak i o sprawach związanych z wykształceniem 
i planami zawodowymi. Poćwiczymy także przysłówki (as yet, so far, recently, 
already, just, too) i wyrażenia z operatorem do.

19
 Drinks at the local ■ W pubie za rogiem 152

Ta lekcja jest dobrą okazją, aby porozmawiać o znajomościach i o tym,  
jak je opisywać – to istotne, czy osoba, z którą chcesz skoczyć do pubu, to Twój 
true friend, good colleague czy new flatmate. Powiemy też o szyku wyrazów 
w zdaniu oraz o określaniu ilości za pomocą all. Miłej nauki!

20
 The letter ■ List 160

W tej lekcji zajmujemy się pisaniem listów, tych prywatnych i tych formalnych. 
Dowiesz się m.in., jakimi zasadami się kierować, jak zwracać się do odbiorcy, 
kiedy podpisać się: Yours faithfully, a kiedy Yours sincerely. Powiemy też 
o tworzeniu rzeczowników z formą -ing, a zatem enjoy learning English! 

21
 Flat hunting ■ Polowanie na mieszkanie 170

There’s no place like home (Nie ma jak w domu), dlatego tym razem 
porozmawiamy o sprawach mieszkaniowych. Kupno, sprzedaż, wynajem? 
Przyda Ci się znajomość przydatnych skrótów, stosowanych przez agentów 
nieruchomości i w ogłoszeniach drobnych. Dowiesz się o czasie Past Perfect 
Simple, przyimkach in, at oraz o czasownikach złożonych. Let’s sort things out!

22
 Computer-wise ■ Z komputerem za pan brat 178

W bieżącej lekcji zastanawiamy się nad plusami i minusami (pros and cons) 
różnych rodzajów sprzętu komputerowego, a przy okazji ćwiczymy użycie 
wyrazów takich jak also, and, as, because, but. Powiemy Ci też o użyciu trybu 
warunkowego If I were you i o szyku wyrazów w zdaniu z użyciem that, there.

23
 The waiting room ■ W poczekalni 186

Porozmawiamy o problemach zdrowotnych (health problems) i ciele człowieka 
(human body) a także umówimy się do lekarza (make an appointment). 
Przyjrzymy się czasownikom feel, give, have/have got, take, wyrażeniom 
modalnym związanym z powinnością i czasowi Present Perfect Continuous.

24
 A current account ■ Rachunek bieżący 194

Ta lekcja poświęcona jest kwestiom związanym z finansami, poznasz słówka 
takie jak cash, current account, sample signature. Przy okazji powiemy  
kilka słów o języku formalnym używanym m.in. w banku czy w urzędzie, 
wspomnimy o czasowniku think i wyrażeniach modalnych.

25
 A stroll through time ■ Podróż w czasie 202

First impression, falling in love, going out with somebody – wiesz, co łączy 
te zwroty? Dotyczą one uczuć i relacji i tym właśnie tematem zajmiemy się 
w ostatniej lekcji. To też dobry moment na poćwiczenie „gdybania”, czyli trybu 
warunkowego, a także wyrażeń modalnych: would, could oraz zwrotów:  
other/another, each other. Powodzenia!

  Czasowniki nieregularne 210

Tłumaczenia dialogów 217

Jak to  
działa?

Słówka  
i zwroty

Rozumienie  
ze słuchu Ciekawostka!



Nice to meet you – miło Cię poznać! W pierwszej lekcji 

rozmawiamy o nawiązywaniu znajomości. Dowiesz się 

m.in. czym jest czas Present Simple, jak odmieniać 

najważniejsze czasowniki be i do oraz jak wyglądają 

angielskie zaimki osobowe. Miłej nauki!

A chance meeting

I’m Polish. – Jestem 

Polakiem.

I live in Warsaw. 
– Mieszkam 

w Warszawie.

I’m 23 years old. 
– Mam 23 lata.

I’m a student of 
English. – Studiuję 

na anglistyce.

I’m at Warsaw 
University. 
– Studiuję na UW.

I’m a teacher. 
– Jestem 

nauczycielem.

I’m/come from 
Poland. – Jestem/

Pochodzę z Polski.

Harry, this is Basia. 
– Harry, to jest Basia.

Harry and I work 
together. – Harry i ja 

pracujemy razem.

I’d like to 
introduce... 
– Chciałbym 

przedstawić...

I’d like you to 
meet... – Chciałbym, 

żebyś poznał...

Najważniejsze 
zwroty

Smith i Kowalska
Smith to jedno z najbardziej pospolitych nazwisk w krajach 
anglojęzycznych. Jest to skrót od słowa blacksmith, czyli 
„kowal”. Jeśli ktoś nie chce podać swego prawdziwego nazwiska, 
często podpisuje się jako Smith. Podobnie jest z nazwiskiem 
Jones.

98
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Dialog Dialog

Ania: Excuse me... Professor Smith?

Harry: Yes?

Ania:  This is for you. It’s from the college 

secretary.

Harry:  Ah, thank you. Actually, I’m not 

a professor. I’m just a ‘Mr’.

Ania:  Oh? Sorry!

Harry:  Don’t mind me. I don’t think I’ve seen you 

at the college before?

Ania:  Well, no. I’m here to say goodbye to some 

of my lecturers. I’m leaving for London 

soon.

Harry: So am I. When are you going?

Ania: This Thursday.

Harry: The early morning flight?

Ania: Yes, that’s the one.

Harry:  So, we’re flying together. Perhaps we 

should introduce ourselves properly?

Ania: Who goes first?

Harry:  Allow me… How do you do? My name’s 

Harry Smith.

Ania:  How do you do? Nice to meet you. I’m Ania 

Kowalska.

Harry:  Nice to meet you too. Call me Harry.  

May I call you Ania?

Ania:  Yes of course, Harry. But only if you explain 

why you’re a “Mr” and not a professor…?

Excuse me – 
Przepraszam
the college 
secretary – 
sekretarka 
na uczelni
actually – 
tak naprawdę
just – po prostu
don’t mind me – nie 
przejmuj się mną
I don’t think – nie 
sądzę/chyba nie
I’ve seen – 
widziałem
say goodbye to sb – 
pożegnać się z kimś
lecturers – 
wykładowcy
leave for – 
wyjeżdżać do
soon – wkrótce
so am I – ja też
early morning flight  
– poranny lot
that’s the one – 
to właśnie ten
perhaps – może
introduce yourself 
– przedstawić się
properly – 
odpowiednio

Ważne słówka 
i zwroty

allow me – jeśli pan 
pozwoli
How do you do? 
– Miło mi pana 
poznać.
nice to meet you – 
tu: bardzo mi miło 
(dosł. miło mi pana 
poznać)
call me… – proszę 
zwracać się 
do mnie…
may I…? – czy 
pan pozwoli/czy 
mogę…?
yes of course – 
ależ oczywiście
but only if you 
explain – ale tylko 
jeśli wytłumaczysz

Ważne słówka 
i zwroty

a.  Harry and Ania are flying together. 

b.  Harry’s going on Thursday. 

c.  Harry’s a professor. 

A chance meeting

1.2. Wysłuchaj słówek z dialogu i wybierz spośród  
nich trzy czasowniki na określenie poniższych sytuacji. 03

ROZUMIENIE ZE sŁUCHU

 

 

 

 

 

 

1.1. Przesłuchaj nagranie i określ:  
prawda T  czy fałsz F ? 02

true or false?

A CHANCE MEEtINgpRZYpADKOWE spOtKANIE
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Jak to działa? Jak to działa?

Zaimki 
osobowe

Formy 
skrócone

I – ja
you – ty/pan/pani
he – on
she – ona
it – ono
we – my
you – wy/państwo
they – oni

W mowie potocznej 
często używamy form 
skróconych:

do not  ▶ don’t
does not ▶ doesn’t
is ▶ ’s
am ▶ ’m
are ▶ ’re
is not ▶ isn’t
are not ▶ aren’t

Zawsze grzeczniej 
odpowiadać lub 
komentować krótkim 
zdaniem niż jednym 
słowem yes/no, np.:
Very much! – Bardzo!
Sounds great. – Brzmi 
świetnie.
No, not yet. – Jeszcze 
nie.
That would be lovely. 
– Byłoby bardzo miło.

Present Simple: wyrażanie 
teraźniejszości

Present Continuous: 
wyrażanie przyszłości

Czasu Present Simple używamy m.in. do stwierdzania 
faktów i opisu stałych sytuacji:
I come from Poland. – Pochodzę z Polski.
I live in Warsaw. – Mieszkam w Warszawie.

Czasu Present Continuous najczęściej używamy, mówiąc 
o planach na przyszłość:
I’m leaving for London. – Wyjeżdżam do Londynu.
We’re flying together. – Razem lecimy.

W języku angielskim, odpowiadając na pytania ogólne, 
używamy, oprócz „tak” lub „nie”, także zaimka i odpowiedniego 
operatora.

Czasownik: be Podstawowe 
znaczenie czasownika do 
to „robić”:
My husband does the 
shopping. – Mąż robi 
zakupy.

W pytaniach 
o podmiot nie używamy 
operatora:
Who goes first? – Kto 
pierwszy?
Who lives here? – Kto tu 
mieszka?

Be oznacza „być” 
w zdaniach typu:
This is for you. – To jest 
dla ciebie.  
I’m Polish. – Jestem 
Polakiem.

Czasownik: do
Czasownika do używamy jako operatora w czasie 

Present Simple:

stwierdzenia przeczenia

I/you/ we/they explain don’t explain

he/she/it explains doesn’t explain

pytania

Do I/you/we/they
explain?

Does he/she/it

Czasownik be jest także operatorem w czasie Present 

Simple:

stwierdzenia przeczenia

I ’m/am ’m not/am not

he/she/it ’s/is ’s not/isn’t/is not

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

pytania

Am I

Is he/she/it

Are you/we/they

Czasownika be używamy jako operatora w czasie 

Present Continuous:

stwierdzenia przeczenia

I ’m/am going ’m not/am not going

he/she/it ’s/is going isn’t/’s not/is not going

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

pytania

Am I going?

Is he/she/it going?

Are you/we/they going?

tak nie

DO

Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don’t.

Yes, she/he/it does. No, she/he/it doesn’t.

BE 

Yes, I am. No, I’m not.

Yes, you/we/they are. No, you/we/they aren’t.

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t.

Wyrażenia z operatorem:  
krótkie odpowiedzi

Be kind!

I’m Polish.

A CHANCE MEEtINgpRZYpADKOWE spOtKANIE
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Sprawdź się! Sprawdź się!

ca b

KLUCZ DO ĆWICZEŃ

1.1. a. T, b. T, c. F. 1.2. say goodbye to sb, introduce yourself, nice to meet you. 1.3. f, b/c, g, d, c/b, 
e, h, i, a. 1.4. a. ‘s, ‘m, b. ‘m, live, c. ‘m, d. ‘s, e. is, meet, f. ‘d like, g. are, h. do, do. 1.5.  a. sun, b. rain, 
c. cloud, d. wind, e. snow, f. storm. 1.5. a. sun, b. rain, c. cloud, d. wind, e. snow, f. storm. 1.6. a. We’re 
leaving for London. b. I come from Poland. c. I’m going to college/university this Thursday. d. I’m Polish. 
1.7. meeting, flight, introduce, teacher, call.

f

1.5. Pogoda to częsty temat pogawędek. Dopasuj 
słówka do obrazków. W razie potrzeby skorzystaj 
ze słownika.

1.4. Uzupełnij luki 
odpowiednimi 
czasownikami. Tam, 
gdzie to możliwe, użyj 
form skróconych.

1.3. Ułóż wypowiedzi w kolejności tworzącej sensowny dialog.

1.7. Znajdź pięć słów ukrytych w ciągu.

a. Yes of course, Harry.

b.  My name’s Harry Smith.

c. I’m Ania Kowalska.

d. Nice to meet you.

e. Nice to meet you too.

f. How do you do?

g. How do you do?

h. Call me Harry.

i. May I call you Ania?

a.  Wyjeżdżamy do 

Londynu. (leave for) 

 

 

 

 

b.  Jestem Polką/

Polakiem. (come 

from) 

 

 

 

c.  Idę na uczelnię w ten 

czwartek. (go to) 

 

 

 

d.  Ania jest Polką. (be)

 

 

 

 

 

 

 

a.  My name             Ania.  

I             twenty-three 

years old.

b.  I             Polish and  

I             in Warsaw.

c.  I             a student of 

English.

d.  He             from 

England.

e.  Harry, this            Basia.  

Basia,             Harry.

f.  I             you to meet 

Kate.

g.  Kate and I             

friends from Poland.

h.  How             you             ?

fd e

snow 

cloud 

rain 

sun 

wind 

storm 

                            qumeet
in

g
a

f
l i

g

h t o s in t r oduc epkiteacherdesca l l ean

1.6. Przetłumacz zdania, wykorzystując czasownik w nawiasach w odpowiedniej 
formie.
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