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Przedmowa

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chc¹

poszerzyæ zasób swojego s³ownictwa. S³ownik zawiera kilka tysiêcy s³ów

i zwrotów u³o¿onych tematycznie, których wymowa nagrana jest na p³ycie

kompaktowej w formacie mp3. Wyrazy czyta Roy Haworth � rodowity Anglik,

nauczyciel akademicki. Mo¿liwo�æ wys³uchania wszystkich wyrazów na pewno

u³atwi opanowanie ich wymowy. Umieszczenie czêsto wystêpuj¹cych ze sob¹

s³ów w obrêbie jednego has³a umo¿liwi szybsze ich zapamiêtanie. U³atwieniem

dla przysz³ych maturzystów jest u³o¿enie tematów zgodne z katalogiem

zagadnieñ maturalnych. Ponadto w s³owniku znalaz³ siê dwujêzyczny,

tematyczny indeks hase³, który zdecydowanie upro�ci znalezienie s³ownictwa

na dany temat. Ca³o�ci dope³niaj¹ przyk³adowe dialogi dotycz¹ce typowych

sytuacji z ¿ycia codziennego oraz dodatkowe zestawienia gramatyczne.

¯yczê powodzenia w nauce jêzyka angielskiego.

Autor

Oznaczenie symboli

sth = something (co�, czego�...), nale¿y wstawiæ

zamiast sth rzeczownik

sb = somebody (kto�, kogo�...), nale¿y wstawiæ zamiast sb osobê

someone = nale¿y wstawiæ zamiast someone osobê

one�s = (czyje�), nale¿y wstawiæ zamiast one�s zaimek

(np. my-mój, your-twój, his-jego, her-jej, our-nasz, your-wasz, their-ich)

USA: = American English, u¿ycie amerykañskie

potocznie = u¿ycie potoczne, zazwyczaj w mowie

oneself = nale¿y wstawiæ odpowiedni¹ formê zaimka

(dla I-myself, you-yourself, he-himself, she-herself, we-ourselves,

you-yourselves, they-themselves)

   A

ê  01:45

  = nazwa pliku / d³ugo�æ nagrania � minuty:sekundy
36a.mp3 d³ugo�æ nagrania: 08:37

= d³ugo�æ nagrania do tego miejsca (minuty:sekundy)


