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WPROWADZENIE

Książka, którą trzymasz w ręku, powstała z myślą o wszystkich, którzy osiągnęli
już poziom A2 i są gotowi na większe wyzwania, czyli poszerzanie nabytej wiedzy
o bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne, słownictwo i wyrażenia.
W pierwszych rozdziałach książki znajdziesz zagadnienia na poziomie A2, ale jeśli tylko
uzbroisz się w cierpliwość i znajdziesz motywację do pracy każdego dnia, w ciągu roku
przeskoczysz kolejne dwa poziomy!
Książka 365. Angielski na każdy dzień została podzielona na 365 dni, czyli 52
tygodnie. Każdy rozdział to jeden tydzień, z którego każdy dzień odpowiada jednemu
zagadnieniu.
Założeniem, które przyświecało nam przy tworzeniu tej książki, było zmobilizowanie
Cię do codziennej pracy. W nauce języka obcego najważniejsza jest bowiem
systematyczność. Każdy tydzień został podzielony według następujących zagadnień:
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CROSSWORDS

W poniedziałki będziesz przyswajać nowe tematy gramatyczne. W rozdziale
znajdziesz krótkie i klarowne objaśnienia teorii, które potem przećwiczysz w praktyce
w zadaniach, które w jasny sposób obrazują użycie danej konstrukcji.
We wtorki zmierzysz się ze słownictwem, dlatego najlepiej, żebyś jeszcze
w poniedziałek zerknął na listę ze słowami, które będziesz ćwiczył następnego dnia
w zadaniach. Dzięki nim będziesz miał okazję użyć nowo poznanego słownictwa
w praktyce i poznasz kontekst jego zastosowania.
W środy skonfrontujemy Cię z przyimkami, których rola w języku angielskim jest
bardzo ważna. Poznasz tu często stosowane wyrażenia przyimkowe, w których wielu
uczniów popełnia błędy, zwłaszcza gdy próbują tłumaczyć je dosłownie. W każdą środę
poznasz również nowe dźwięki lub ciekawostki dotyczące wymowy. Przedstawimy
Ci wskazówki, jak poprawnie wymawiać dany dźwięk. Warto poświęcić kilka minut
na wysłuchanie zdań i powtórzenie ich po natywnym lektorze (możesz je pobrać ze
strony wydawnictwa www.prestonpublishing.pl). W nagraniach usłyszysz wymowę
brytyjską (RP). W środę powtórzysz też informacje nabyte do tej pory. Aby Ci to ułatwić,
przygotowaliśmy kilka powtórzeniowych zdań do tłumaczenia. Łączą one gramatykę
i słówka, których uczyłeś się przez ostatnie dni.
Czwartek to dzień poświęcony phrasal verbs – czasownikom złożonym
charakterystycznym dla języka codziennego. Warto je poznać, jeśli zależy Ci na
6

swobodnej komunikacji. Czasowniki złożone zwykle trudno nam zapamiętać, dlatego dziś
wypełnisz ćwiczenie z lukami i przetłumaczysz kilka zdań, które pomogą Ci je utrwalić.
Piątek to dzień powtórki czasowników nieregularnych – nawet nie próbuj się krzywić,
to dla Twojego dobra! Przecież nawet uczniom na zaawansowanym poziomie zdarza się
zapomnieć odpowiedniej formy czasownika. Co tydzień poznasz również jeden idiom, czyli
charakterystyczne dla danego języka wyrażenie o niedosłownym znaczeniu. Idiomy są
chętnie używane w mowie potocznej; bardzo często możemy je usłyszeć w brytyjskich lub
amerykańskich serialach. Obcokrajowcy z pewnością docenią umiejętność posługiwania
się nimi w rozmowie. W piątek poświęcisz również chwilę na słowotwórstwo, dzięki czemu
poszerzysz zasób słownictwa i nabierzesz intuicji językowej. Poznasz też końcówki i przedrostki
charakterystyczne dla poszczególnych części mowy.
Na weekend zaplanowaliśmy dla Ciebie powtórkę, żeby mieć pewność, że cała nauka
nie pójdzie w las: w sobotę przetłumaczysz kilka zdań łączących wszystkie zagadnienia
przećwiczone od poniedziałku do piątku. W niedzielę przyjdzie natomiast czas na zasłużoną
nagrodę – co tydzień czekać będzie na Ciebie przygotowana przez nas krzyżówka.
Raz na sześć-siedem tygodni przewidzieliśmy powtórkę, na którą dajemy Ci cały tydzień.
Każda z nich zajmuje w książce trzy strony i obejmuje wszystkie zagadnienia, które przerobiłeś
w ciągu kilku ostatnich tygodni.
Przygotowując tę książkę, założyliśmy, że osoby, które po nią sięgną, będą mieć wiedzę
na poziomie A2, co oznacza, że w zadaniach mogą pojawić się zagadnienia, które omówimy
dopiero w kolejnych rozdziałach, ale zakładamy, że już wcześniej się z nimi spotkałeś.
Naukę z książką możesz rozpocząć w każdym momencie roku. Możesz zacząć w dowolny
poniedziałek dowolnego miesiąca i przez kolejne dni systematycznie wypełniać ćwiczenia.

						

Powodzenia!
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When I was growing up, the place I felt least alone was when I was reading.
– JULIANNE MOORE

TEMAT: PAST CONTINUOUS
Dzisiaj pora na kolejny czas przeszły. Tym razem omówimy Past
Continuous, który opisuje czynności niedokonane. Zdania w tym
czasie tworzymy następująco: podmiot + was/were + czasownik
z końcówką -ing, np. I was reading; We were reading.

Remember

Operatorem w tym czasie, tak jak we wszystkich czasach aspektu
continuous, jest czasownik to be, a ponieważ jest to czas przeszły,
występuje on w formie was/were. Oto jak tworzymy pytania,
przeczenia i krótkie odpowiedzi:

Zdanie twierdzące

Przeczenie

Pytanie

Krótka odpowiedź

I was eating.

I wasn’t eating.

Were
you eating?

Yes, I was.
No, I wasn’t.

Past Continuous służy do opisu sytuacji, działania bądź czynności ciągłej, która była
w trakcie trwania w konkretnym momencie w przeszłości (at 10 o'clock yesterday,
at this time last Friday), np. We were sleeping at 9 p.m. yesterday.
Past Continuous często opisuje czynności, które działy się jednocześnie w tym samym
przedziale czasu, np. She was talking on the phone while I was making dinner.
Past Continuous może również wystąpić z Past Simple, kiedy pewną czynność w toku
przerywa inna krótka czynność, np. He stopped the music while we were dancing.
Więcej na ten temat powiemy w kolejnym tygodniu.

Exercise

1. UZUPEŁNIJ ZDANIA, UŻYWAJĄC CZASU PAST
CONTINUOUS.

a) What _______ you ____________ (do) at this time yesterday?
b) I ___________________ (have) a bath, and my husband ___________________
(clean) the house.
c) We ___________________ (talk) about her boyfriend, but she
___________________ (not listen).
d) What _______ she ____________ (do) when you ___________________
(work)?
e) At 9 a.m., we _______ still ____________ (sleep).
f) I ___________________ (look for) my phone when I found my daughter’s diary.
g) When I arrived at the office, my boss ___________________ (have) a meeting,
and my colleagues ___________________ (have) lunch.

112

Translate

2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Co robiłeś wczoraj o szóstej?
b) Padał deszcz, kiedy jeździłem na rowerze.
c) Leżeli w łóżku, ale nie spali.
d) Nie prowadziłem (samochodu), prowadziła moja żona.
e) Dlaczego na mnie nie patrzyłeś, gdy występowałam?

Odpowiedzi: 1. a) were you doing b) was having, was cleaning c) were talking, wasn’t listening d) was she doing,
were working e) were still sleeping f) was looking g) was having, were having 2. a) What were you doing at 6 o’clock
yesterday? b) It was raining when I was riding my bike. c) They were lying in bed, but they weren’t sleeping. d) I wasn’t
driving, my wife was. e) Why weren’t you looking at me while I was performing?

SŁÓWKA NA WTOREK

RELATIONSHIPS
relationship – związek
girlfriend – dziewczyna
boyfriend – chłopak
fiancée – narzeczona
fiancé – narzeczony
bride – panna młoda
groom – pan młody
bridesmaid – druhna, świadkowa
best man – świadek
hen party/night – wieczór panieński
stag party/night – wieczór kawalerski
wedding – ślub
wedding reception – wesele
wife – żona
husband – mąż
honeymoon – miesiąc miodowy, podróż
poślubna

to fancy sb – szaleć za kimś, czuć miętę do
kogoś
to go out with sb / see sb – spotykać się,
umawiać się z kimś
to kiss sb – pocałować kogoś
to hug sb – przytulić kogoś
to love sb – kochać kogoś
to trust sb – ufać komuś
to get engaged (to sb) – zaręczyć się (z kimś)
to get married – wyjść za mąż / ożenić się
to break up / split up (with sb) – zerwać
(z kimś)
to get divorced – rozwieść się
to get custody of the children – dostać
opiekę nad dziećmi

113

week

17

TEMAT: RELATIONSHIPS

TUESDAY
MONDAY

Exercise

1. PODPISZ OSOBY Z OBRAZKA.

a) 
b) 

c

c) 
d) 

d
b

Exercise

a
2. UZUPEŁNIJ TEKST SŁOWAMI Z DZISIEJSZEJ LISTY.
PAMIĘTAJ O ODMIANIE CZASOWNIKÓW.

Tom had a beautiful a) _ i _ _ _ _ _ _ _ _ , but she broke his heart when she
b) _ _ _ _ _ u _ with him for another guy. Soon he met Rose – a pretty but shy girl
from his neighbourhood. He was happy to find out that she was single. Actually, Rose
had never had a c) _ _ _ _ r_ _ _ _. He d) f _ _ _ _ _ _ her and she liked him too,
so they started e) g _ _ _ _ _ _ _. She was on cloud nine when on their second date
he f) _ _ s _ _ _ her for the first time. After just a month, Tom told Rose: g) I  _ _ v _
you! She felt she was in the h) _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ that she’d always dreamt of.
Soon they i) g _ _ e _ _ _ _ _ _ , and after two years they j) g _ _ _ _ _ _ _ _ _.
The wedding was amazing. The k) _ _ _ _ e and l) g _ _ _ _ looked like a million
dollars, and all the guests had a great time. Rose and Tom were madly in love until one
day she saw her husband with another woman. Although he assured her it was nothing
serious, she couldn’t m) _ _ u _ _ him anymore. She was devastated to realise the
best solution was to n) _ _ _ d _ _ _ _ _ _ _ . And so they did. Fortunately, Rose
got o) _ _ _ _ o _ _ of their two children. After only a few months, she met another
guy, and soon forgot about her ex-husband.

Exercise

3. DOPISZ SŁOWA DO ICH DEFINICJI.

a) a party organised for a bride-to-be
b) a party organized for a husband-to-be
c) to ask sb to marry you
d) a trip that a couple go on just after their wedding
e) to become responsible for bringing up your children after a divorce
Odpowiedzi: 1. a) bride b) groom c) bridesmaid d) bestman 2. a) girlfriend b) broke up / split up c) boyfriend d) fancied
e) going out f) kissed g) love h) relationship i) got engaged j) got married k) bride l) groom m) trust n) get divorced o) custody
3. a) hen party/night b) stag party/night c) to propose to sb d) honeymoon e) to get custody of the children
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Tongue twisters – łamańce językowe

How much wood would
a woodchuck chuck
if a woodchuck could
chuck wood?

2.

I scream, you scream, we all
scream for ice-cream!

3.

I have got a date at a quarter to
eight. I’ll see you at the gate, so
don’t be late.

WEDNESDAY

1.

PREPOSITIONS

Dzisiaj nie będziemy uczyć się wypowiadania konkretnego dźwięku, ale
poćwiczymy wymowę na przykładzie kilku tzw. tongue twisters, czyli
łamańców językowych. Przeczytaj poniższe zdania.

to be crazy about sb – mieć fioła na
czyimś punkcie
to cheat on sb – zdradzić kogoś
to fall in love (with sb) – zakochać
się (w kimś)
to go on a date (with sb) – iść na
randkę (z kimś)
to propose to sb – oświadczyć się
komuś

Translate
a) Miał na jej punkcie takiego fioła, że oświadczył się jej zaledwie po
kilku miesiącach.
b) On jej wybaczył, mimo że go zdradziła.
c) Po tym jak poszła na parę randek z Tedem, zakochała się w nim.

Odpowiedzi: a) He was so crazy about her that he proposed to her just after a few months. b) He forgave her
although she had cheated on him. c) After she went on a few dates with Ted, she fell in love with him.

b) – Co robiłaś wczoraj o 6? – Nie robiłam nic ciekawego. Rozmawiałam ze swoim
chłopakiem przez telefon.
c) Umówiła się z nim parę razy i niedługo potem się zaręczyli. Niestety kilka
miesięcy później on z nią zerwał, bo go zdradziła.

Odpowiedzi: a) The bridesmaid was wearing a beautiful pink dress. Everybody was looking at
her when she was dancing. b) – What were you doing at 6 yesterday? – I wasn’t doing anything
interesting. I was talking to my boyfriend on the phone. c) She went out with him a few times,
and soon they got engaged. Unfortunately, a few months later he broke/split up with her
because she had cheated on him.

REVISION –REVISION
TEST YOURSELF!

a) Druhna miała na sobie piękną różową sukienkę. Wszyscy na nią patrzyli,
gdy tańczyła.
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To turn PART 2
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week

Phrasal Verbs

Exercise

to turn back – zawracać
to turn into sth – przerobić na coś, przemienić się w coś
to turn out – okazywać się
to turn to sb – zwracać się do kogoś

1. UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI CZASOWNIKAMI
ZŁOŻONYMI WE WŁAŚCIWEJ FORMIE.

a) It ___________________ she was going out with him only because of his fortune!
b) She had no one to ___________________ after he broke up with her.
c) Not again! I have to ___________________ . I forgot to take my keys.
d) When our son moved out, we ____________ his room ____ a guest room.

Translate

2. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Każda kłótnia z nią przeradza się w wielką awanturę (dosł. walkę).
b) Jeśli teraz zawrócimy, spóźnimy się.
c) Myślałam, że podoba mu się Sara, ale okazało się, że podoba mu się jej
najlepsza przyjaciółka.
d) Za każdym razem, gdy mam problem, mogę zwrócić się do (swojej) mamy.

Obejrzyj dowolny wykład TED z kategorii Love. Zwróć uwagę na nowe słownictwo, a ze
słowami, które spodobają Ci się najbardziej, ułóż zdania (a może nawet krótką historyjkę?).

Odpowiedzi: 1. a) turned out b) turn to c) turn back d) turned his room into 2. a) Every argument with her
turns into a big fight. b) If we turn back now, we’ll be late. c) I thought he fancied/liked Sarah, but it turned
out he fancied/liked her best friend. d) Whenever I have a problem, I can turn to my mum.
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fight – fought – fought

Translate

FRIDAY

walczyć, bić się, kłócić się

1. PRZETŁUMACZ ZDANIA.

a) Zawsze czuję się źle, kiedy kłócę się ze swoją dziewczyną.
b) Podczas wojny ludzie walczyli o wolność.
c) Nie rozmawiaj z nią teraz. Właśnie się pokłóciliśmy i jest wściekła.

to be head over heels in love
być zakochanym po uszy

Just look at them. They must be head over heels in love. I was afraid
he’d never be happy again after he got divorced, but luckily he met Ann.

Word Formation

2. UŁÓŻ WYRAZ POCHODNY
PASUJĄCY DO ZDANIA.

a) After ten years of an unhappy marriage, he finally found _________________
with Carol. HAPPY
b) In _________________ with her ex-boyfriend, Tom seems to be a better
match for her. COMPARE
c)

_________________

killed the cat. CURIOUS

d) – Did you have a good holiday? – Actually, I did. It was really
_________________ , even though the weather wasn’t too good. ENJOY
e) He seems to _________________ care for her. TRUE
f) It’s _________________ they’ll win. They are not prepared at all. DOUBT
g) There’s an _________________ to every rule. EXCEPT
h) I’m so sorry for your _________________ . LOSE

Odpowiedzi: 1. a) I always feel bad when I fight with my girlfriend. b) During the war, people
fought for freedom. c) Don’t talk to her now. We’ve just fought, and she’s furious. 2. a) happiness
b) comparison c) Curiosity d) enjoyable e) truly f) doubtful g) exception h) loss

Idiom
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a) Próbowaliśmy spać, ale oni kłócili się do późna w nocy.

SATURDAY
MONDAY

b) Naprawdę mam fioła na punkcie Kate! Nigdy bym jej nie zdradził.
Właściwie myślę o oświadczeniu się jej.

c) – On wciąż pracował o siódmej? – Tak. Okazuje się, że dostał awans i ma teraz
dużo więcej pracy.
d) Mężczyźni są zazwyczaj niedojrzali, ale on jest wyjątkiem. Dlatego się
w nim zakochałam.

REVISION

e) Ich przyjaźń przemieniła się w poważny związek. Planują się pobrać.
f) Poszłam z nim na randkę, ale nie słuchał, kiedy ja mówiłam, więc nie sądzę, że
znów się z nim spotkam.

1
2

3

4

5

Across
3. get ... of the children – dostać
opiekę nad dziećmi
5. fight w czasie przeszłym i trzeciej
formie
6. przyjemny, miły
11. związek
12. porównanie

week
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Down
1. wątpliwy
2. rozwiedziony
4. ... party – wieczór kawalerski
7. druhna
8. podróż poślubna
9. ... on sb – zdradzać kogoś
10. pan młody

6

8

7

9
10

11

12

Odpowiedzi: Revision: a) We were trying to sleep, but they were fighting until late at night. b) I’m truly
crazy about Kate! I would never cheat on her. Actually, I’m thinking of proposing to her. c) – Was he still
working at seven? – Yes, he was. It turns out he has been promoted and has much more work now. d) Men
are usually immature, but he’s an exception. That’s why I fell in love with him. e) Their friendship turned
into a serious relationship. They are planning to get married. f) I went on a date with him, but he wasn’t
listening while I was talking, so I don’t think I’ll meet him again.
Across: 3. custody 5. fought 6. enjoyable 11. relationship 12. comparison Down: 1. doubtful 2. divorced
4. stag 7. bridesmaid 8. honeymoon 9. cheat 10. groom

