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Okre�lanie czasu

Godziny

Pytanie o godzinê to:

What time is it? lub What�s the time?

Mo¿emy zapytaæ bardziej formalnie:

Have you got the time? lub Could you tell me the time?

(Have you got/Do you have the time on you?)

Godzinê mo¿emy podawaæ na dwa sposoby:

a) tak jak mówimy w jêzyku polskim czytaj¹c z wy�wietlacza na zegarku

elektronicznym:

9:05 � nine (oh) five

10:36 � ten thirty-six

2:49 � two forty-nine

b) stosuj¹c angielskie s³ówka past (po) lub to (za/do), half past

(wpó³ do; a w dos³ownym t³umaczeniu pó³ po) i a quarter (kwadrans).

9:05 � five (minutes) past nine

10:36 � twenty four (minutes) to eleven

2:49 � eleven (minutes) to three

3:30 � half past three (dos³ownie: pó³ (half) po trzeciej (past three) = wpó³ do czwartej.

W jêzyku potocznym past czêsto jest opuszczane � half three=half past three)

5:30 � half past five (dos³ownie: pó³ po pi¹tej = wpó³ do szóstej)

6:15 � a quarter (kwadrans) past six

Anglicy zazwyczaj u¿ywaj¹ pierwszego sposobu, je�li podawane minuty s¹

wielokrotno�ci¹ piêciu, np. 5:20, 8:35 itd. Powiedz¹ wiêc raczej five twenty zamiast

twenty past five.

Wyra¿enie o�clock stosujemy tylko w przypadku pe³nych godzin.

I�m getting up at six o�clock, a nie: six ten o�clock.

Amerykanie czêsto stosuj¹ after zamiast past w znaczeniu po której� godzinie (eleven

past five = eleven after five). Ponadto zamiast to (za/do) stosuj¹ równie¿ of, before

20 no ¿aden

21 nobody, no one nikt

22 none nikt, ¿aden

23 nothing nic

24 nowhere nigdzie

25 one pewien, jaki�

26 other inny

27 others inni (po others nie ma rzeczownika)

28 somebody, someone kto�

29 something co�

30 somewhere gdzie�

Zaimki wskazuj¹ce

this ten, ta

that tamten, tamta

these te, ci

those tamte, tamci

here tutaj

there tam

then wtedy

Zaimki pytaj¹ce

how jak

what co, jaki

where gdzie

when kiedy

which który

who kto

whose czyj, który

why dlaczego, czemu
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