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LEKCJA 5
KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY,  
SKLEP I ZAKUPY

W lekcji 5 nauczysz się zwrotów i wyrażeń niezbędnych w trakcie robienia 
zakupów. Przyswoisz sobie także liczne słówka i zwroty służące do opisu 
odzieży: nazwy części garderoby, kolorów, tkanin i wzorów. W części 
gramatycznej poznasz zaimki wskazujące oraz zasady tworzenia zdań 
przeczących, a także formy skrócone czasowników z przeczeniem. 

Dialog

Posłuchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, 
później z tłumaczeniem.

– Can I help you, sir?  Czy mogę panu pomóc? 

– Yes. I would like to buy Tak. Chciałbym kupić prezent 
a present for my wife. dla żony. Myślałem 
I was thinking about a hat. o kapeluszu.  

– Let me show you some.  Pokażę panu kilka. 

– I like the blue one.  Podoba mi się ten niebieski. 
How much is it? Ile kosztuje?

– 140 pounds.  140 funtów. 

– 140 pounds for a hat?  140 funtów za kapelusz? 
Do you have anything  Ma pani coś tańszego? 
less expensive?  
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– What about this red   Może ta czerwona sukienka? 
dress? It’s cheaper. Jest tańsza. 

– Yes, it’s nice. But   Tak, jest ładna. Ale ja nie lubię 
I don’t like red. czerwonego. 

– And this yellow skirt?  A ta żółta spódnica?

– Yes, that’s nice.   Tak, ta jest ładna.  
How much is it? Ile kosztuje?

– 80 pounds.  80 funtów.

– I’ll take it. Would you  Wezmę ją. Czy mogłaby ją pani 
wrap it up for me,  zapakować? 
please? 

A teraz wysłuchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z tłumaczeniem. 
Powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorami.

Gramatyka

Zaimki wskazujące (Demonstrative pronouns)

Angielski zaimek wskazujący this posiada tylko jedną formę w liczbie 
pojedynczej i odpowiada polskim zaimkom ten, ta, to. W liczbie mnogiej 
również istnieje tylko jedna forma tego zaimka, która brzmi these i odpowiada 
polskim zaimkom ci, te. Zaimek wskazujący this odnosi się do przedmiotów 
i osób nam bliskich. Natomiast zaimek that oznacza osobę lub przedmiot od 
nas odległy i ma tylko dwie formy: that dla liczby pojedynczej (tamten, tamta, 
tamto) i those dla liczby mnogiej (tamci, tamte). 

This man is tall. Ten mężczyzna jest wysoki.

These men are tall. Ci mężczyźni są wysocy.

This girl is nice. Ta dziewczyna jest miła.

These girls are nice. Te dziewczyny są miłe.
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This town is small. To miasto jest małe.

These towns are small. Te miasta są małe.

That man is tall. Tamten mężczyzna jest wysoki.

Those men are tall. Tamci mężczyźni są wysocy.

That girl is nice. Tamta dziewczyna jest miła.

Those girls are nice. Tamte dziewczyny są miłe.

That town is small. Tamto miasto jest małe.

Those towns are small. Tamte miasta są małe.

Poniżej zestawiono angielskie zaimki wskazujące z odpowiadającymi im 
formami w języku polskim:

Zaimek wskazujący Odpowiedniki polskie

Liczba 
pojedyncza

this ten, ta, to

that tamten, tamta, tamto

Liczba
mnoga

these ci, te

those tamci, tamte

Zdania 

Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem.

W czym mogę pomóc?  How can I help you?

Czego pan sobie życzy?  What can I do for you?

Tylko się rozglądam.  I’m just looking.

Chciałbym kupić krawat.  I would like to buy a tie.
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Czy mogę to przymierzyć?  May I try it on?

To nie pasuje.  It doesn’t fit.

Ile to kosztuje?  How much is it?

Wezmę to.  I’ll take it.

Z czego to jest zrobione?  What is it made of? 

Ta czerwona sukienka jest  This red dress is made 
zrobiona z bawełny. of cotton.

Czy dostanę taką spódnicę  Do you have this skirt one size 
o rozmiar mniejszą? smaller?

Jaki rozmiar pani nosi?  What size do you wear?

Noszę rozmiar 38.  I wear size 38.

Mam tylko kartę kredytową.  I only have a credit card. 

Gdzie mogę kupić pamiątki?  Where can I buy souvenirs?

Gdzie jest najbliższy  Where is the nearest 
bankomat? cash machine?

Poproszę fakturę.  Can I have an invoice?

Słówka

Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka angielskie.

Zakupy:

zakupy – shopping przymierzać – to try on 
kupować – to buy patrzeć, rozglądać się – to look 
sprzedawać – to sell sklep – shop 
płacić – to pay sprzedawca – shop assistant
klient – customer czek – cheque 
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rozmiar – size karta kredytowa – credit card 
cena – price oferta specjalna – special offer 
tani – cheap wyprzedaż – sale 
drogi – expensive rabat – discount 
pieniądze – money bankomat – cash machine 
gotówka – cash kantor – bureau de change

Gramatyka

Przeczenia

Jak już wspomniano w lekcji 1, szyk w zdaniach przeczących jest następujący: 
na początku zdania występuje podmiot, potem operator (do, will) w formie 
osobowej oraz wyraz przeczący not, po nim czasownik w formie podstawowej, 
a na końcu pozostałe elementy zdania (dopełnienie, przydawka, okolicznik): 

We do not want to stay. Nie chcemy zostać.

They will not read your  Oni nie przeczytają twojej 
novel. powieści.

She did not forget to lock  Ona nie zapomniała wczoraj 
the door yesterday. zamknąć drzwi.

W zdaniach przeczących z czasownikiem to be w jego znaczeniu podstawowym, 
czasownikami to be i to have w roli czasowników posiłkowych lub czasownikami 
modalnymi na pierwszym miejscu umieszczamy podmiot, następnie czasownik 
(formę osobową) i wyraz przeczący not:

I am not English. Nie jestem Anglikiem.

She is not working in a shop Ona nie pracuje w sklepie.

We have not seen this film. Nie widzieliśmy tego filmu.

Tom cannot swim. Tom nie potrafi pływać.
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W języku angielskim najczęściej używa się skróconych form przeczeń. 
Wymieniono je poniżej wraz z przykładami:

are + not = aren’t is + not = isn’t
You aren’t glad. He isn’t English. 
Nie jesteś zadowolony. On nie jest Anglikiem.

have + not = haven’t has + not = hasn’t
You haven’t any money. She hasn’t luck. 
Nie masz żadnych pieniędzy. Ona nie ma szczęścia.

do + not = don’t
We don’t want to go to the cinema today. 
Nie chcemy dzisiaj iść do kina.

does + not = doesn’t
Anna doesn’t live in Leeds.  
Anna nie mieszka w Leeds.

cannot = can’t
Tom can’t buy this expensive car. 
Tom nie może kupić tego drogiego samochodu.

could + not = couldn’t
Bob couldn’t come. 
Bob nie mógł przyjść.

must + not = mustn’t
You mustn’t play here. 
Nie możesz się tu bawić.

need + not = needn’t
I needn’t get up early on Sunday. 
Nie muszę wstawać wcześnie rano w niedzielę.

should + not = shouldn’t
I shouldn’t have gone with them to the pub. 
Nie powinienem był pójść z nimi do baru.

will + not = won’t
They won’t meet Susan. 
Oni nie spotkają się z Susan.
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would + not = wouldn’t
I wouldn’t sell this house. 
Nie sprzedawałabym tego domu.

Formy skrócone czasowników to be, to have oraz to do z przeczeniem 
w czasie przeszłym znajdziesz w lekcji 9.

Słówka

Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka angielskie.

Kolory:
 

biały – white pomarańczowy – orange
czarny – black różowy – pink
czerwony – red brązowy – brown
zielony – green szary – grey
żółty – yellow fioletowy – violet
niebieski – blue granatowy – navy blue

 
Części garderoby:

kapelusz – hat spódnica – skirt
bluzka / koszula – shirt sukienka – dress
buty – shoes kurtka – jacket
sandały – sandals skarpety – socks
wysokie buty / kozaki – boots kamizelka – vest
sweter – sweater krawat – tie
spodnie – trousers garnitur – suit
koszulka – T-shirt majtki – pants
płaszcz – coat podkoszulek – vest 
rękawiczki – gloves bielizna – underwear
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Wzory i tkaniny:

wzór – pattern bawełna – cotton
w paski – striped wełna – wool
w kropki – spotted jedwab – silk
w kratę – checked skóra – leather
gładki – plain len – linen
kolorowy – coloured 

Ćwiczenia

Zrób ćwiczenia, żeby utrwalić nowo poznane wiadomości i sprawdzić, ile już 
umiesz!

I.  Uzupełnij dialog.

– Hello! (Dzień dobry.)

– Hello! How (1) …………… I help you? (Dzień dobry. W czym 
mogę pomóc?)

– I (2) …………… like to buy a present (3) …………… my 
husband. (Chciałabym kupić prezent dla męża.)

– What about a shirt? What (4) …………… does your husband 
wear? (Co pani powie na koszulę? Jaki rozmiar nosi pani mąż?)

– Forty. (Czterdzieści.)

– OK. I’ll (5) …………… you some shirts. (Dobrze. Pokażę pani 
kilka koszul.)

– I’ll take the blue one. Do you have a tie matching this 
(6) …………… ? (Wezmę tę niebieską. Ma pan krawat pasujący 
do tej koszuli?)

– Yes. What about this silk navy blue tie? (Tak. Co pani powie 
na ten jedwabny, granatowy krawat?)
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– I like it. How much is (7) …………… ? (Podoba mi się. Ile 
kosztuje?)

– 20 pounds. (20 funtów.)

– Can I (8) …………… by credit (9) …………… ? (Czy mogę 
zapłacić kartą kredytową?)

– I’m sorry, (10) …………… only. (Przykro mi, tylko gotówką.)

II. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi zaimkami wskazującymi: 
this, that, these, those.

 1. I like …………… house but I don’t like that one. (Podoba 
mi się ten dom, za to nie podoba mi się tamten.)

 2. Look at …………… woman over there. She looks like your 
mother! (Spójrz na tamtą kobietę. Wygląda jak twoja matka!)

 3. …………… is my brother, Tom. Tom, …………… is 
Monica. (To jest mój brat, Tom. Tom, to jest Monica.)

 4. I like …………… shoes, but I prefer …………… over 
there. (Podobają mi się te buty, ale wolę tamte.)

III. Uzupełnij zdania.

 1. How …………… is it? (Ile to kosztuje?)

 2. May I …………… it on? (Czy mogę to przymierzyć?)

 3. What size do you …………… ? (Jaki rozmiar pan nosi?)

 4. What is it …………… of? (Z czego to jest zrobione?)

 5. Can I …………… by credit card? (Czy mogę zapłacić kartą 
kredytową?)

 6. Where can I …………… souvenirs? (Gdzie mogę kupić 
pamiątki?)

 7. Where is the nearest …………… machine? (Gdzie jest 
najbliższy bankomat?)

 8. I’m just …………… . (Tylko się rozglądam.)
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 9. I would like to buy a …………… matching this coat. 
(Chciałabym kupić kapelusz pasujący do tego płaszcza.)

 10. I …………… have a credit card. (Mam tylko kartę kredytową.)

IV. Połącz w pary wyrazy o przeciwnym znaczeniu.

 1. to buy a. cash

 2. customer b. cheap

 3. expensive c. shop assistant

 4. credit card d. to sell

V. Utwórz zdania przeczące, wykorzystując czasowniki podane 
w nawiasach.

 1. I …………… (want) to buy you a present.

 2. He …………… (like) blue shirts.

 3. John …………… (will wear) that jumper.

 4. These shoes …………… (are) made of leather.

 5. You …………… (can) pay by credit card.

VI. Dopasuj nazwy kolorów wymienione poniżej do podanych artykułów 
spożywczych.

white, black, red, green, yellow 

 1. …………… coffee (kawa)

 2. …………… milk (mleko)

 3. …………… cucumber (ogórek)

 4. …………… tomato (pomidor)

 5. …………… banana (banan)


