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J. ANGIELSKI IV – 20.03 2021 

Temat 1 : Szyk wyrazów w zdaniu. 

W odróżnieniu od polskiego, język angielski jest językiem pozycyjnym, to znaczy, że znaczenie zdania zależy od 

położenia wyrazów: 

The dog bit John. – Pies ugryzł Jaśka. 

John bit the dog – Jasiek ugryzł psa. 

Ogólną zasada  kolejności wyrazów przedstawia tabelka 

6 1 2 3 4 5 6 

WHEN? WHO? 

WHICH? 

WHAT? 

 

ACTION 

WHO? 

WHICH? 

WHAT? 

 

HOW? 

 

WHERE? 

 

WHEN? 

Last week I went   to the 

theatre. 

 

 We  had a very good 

seat. 

   

 The play was very 

interesting. 

   

 I didn’t enjoy it.    

 A young 

man and a 

young 

woman  

 

were sitting 

   

behind me. 

 

  

They  

 

 

were talking 

 loudly.   

 

Ćwiczenie 1 

Proszę ułożyć wyrazy w odpowiednim porządku. 

1. The  film/  I/  enjoyed/ yesterday. 

2. the news/ listened to  I carefully. 

3. well / the man/ the piano / played. 

4. games / played / yesterday / in their room / the children / quietly. 

5. quietly / the door / he / opened. 

6. before  lunch / the letter / in his office / quickly / he /read 

7. the little boy / an apple / this morning / ate / greedily / in the kitchen 

Jeżeli chodzi o dopełnienia , to  miejsce występuje przed czasem: 

Tom walks to work (place) every morning(time) 

We arrived at the airport early. 

I’m going to Paris on Monday. 

Przysłówki częstotliwości występują w zdaniu przed czasownikiem głównym. Wyjątkiem są formy „be”. 

Tom always  goes to work by car.  

You are never on time. 
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 Jeżeli orzeczenie składa się z kilku wyrazów, zazwyczaj  stawiamy je po pierwszym wyrazie. 

I can never remember his name. 

Ann doesn’t usually smoke. 

Ćwiczenie 2 

Proszę wstawić w odpowiednie miejsce wyraz podany w nawiasie. 

1. Have you been arrested? (ever) 

2. I don’t  have to work on Sundays. ( usually) 

3. Does Tom sing when he is in the bath?( always) 

4. I was joking.(only) 

Ćwiczenie 3  

Proszę zdecydować, czy podane zdania są poprawne. Jeżeli nie, proszęje skorygować.  

1. Jim doesn’t like very much tennis. 

2. Ann drives every day her car to work. 

3. Maria speaks very well English. 

4. After eating quickly my dinner, I went out. 

5. You watch all the time tv. 

6. Jim smokes about 12 cigarettes every day. 

7. When I heard the alarm, I got immediately out of bed. 

8. Did you learn a lot of things at school today? 

9. He won easily the game. 

10. I closed the door quietly. 

11. Every Friday I go to the bank. 

12. Opposite the park they are building a new hotel. 

 

Temat 2 

 Tips for travellers – reading 

 

Proszę przeczytać tekst i przyporządkować każdej jego części właściwy tytuł. 
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