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Wstęp 

Wiele	osób	boryka	się	z	nauczeniem	się	języka	angielskiego.	Przez	wiele	lat	uczą	się	w	szkole,	na	studiach	lub	na	dodatkowych	kursach.	Poświęcają	

wiele	czasu	na	zdobycie	umiejętności	posługiwania	się	językiem	angielskim.	

I	powiedzmy	sobie	szczerze,	większość	osób	uważa,	że	powinno	to	przyjść	bez	żadnego	wysiłku.	Chcą	umieć,	nie	wiedzą	jak	to	zrobić.	Chcą	wie-

dzieć,	ale	żeby	przy	tym	za	bardzo	się	nie	napracować.	Prawda?	

Najbardziej jednak szkoda po prostu straconego czasu, poświęconego na lekcje i kursy, który przyniósł nieza-
dowalający efekt. 

W	poradniku	„Jak	samodzielnie	nauczyć	się	języka	angielskiego”	przeczytasz	o	różnych	sposobach	i	możliwościach	poprowadzenia	swojej	nauki	

języka	angielskiego.	Każdy	z	nas	uczy	się	nieco	inaczej	i	lubi	uczyć	się	nieco	inaczej.	Z	tego	powodu	publikacja	ta	będzie	posiadała	kilka	serii,	które	

będą	prowadziły	cię	inną	drogą	do	opanowania	umiejętności	korzystania	z	języka	angielskiego.	Na	pewno	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie	i	będzie	

wiedział,	jak	wziąć	sprawy	w	swoje	ręce,	aby	już	nie	marnować	czasu,	lecz	w	pełni	i	skutecznie	wykorzystać	każdą	minutę,	aby	przyniosła	zado-

walający	efekt.	

Takie	osoby,	które	juz	mają	za	sobą	doświadczenie	w	uczeniu	się	języka	angielskiego,	często	już	trwające	wiele	lat,	nazywam	doświadczonymi	

uczącymi	się.	Wiesz	już	bowiem,	czego	potrzebujesz,	co	lubisz	w	nauce	i	co	chcesz	uzyskać.	Problem	stanowi	jedynie	skuteczne	uczenie	się.	

I	możesz	zrobić	to	samodzielnie.	Jest	jednak	jeden	warunek.	Wysiłek	intelektualny,	który	musisz	podjąć.	Jeżeli	nie	jesteś	jeszcze	na	to	gotowy,	to	

wróć	za	jakiś	czas.	Jeżeli	zaś	teraz	twoja	odpowiedź	jest	twierdząca	to	zaczynamy!
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Od czego 
zacząć

W	 publikacji	 „Jak	 samodzielnie	 nauczyć	 się	 języka	 angielskiego”	

przedstawiam	drogę,	która	 jest	doskonale	znana	większości	osób	

uczących	się	i	od	niej	właśnie	zaczniemy.	

Zacznij	 od	 zakupu	 podręcznika	 do	 nauki	 języka	 angielskiego	 dla	

osób	dorosłych.	Najlepiej	wybierz	podręcznik	 i	 ćwiczenia,	 książkę	

dla	nauczyciela	i	płyty	z	nagraniami	do	książki.	Powiesz,	że	to	spory	

wydatek.	No	tak,	ale	wszystkie	kursy	odbyte	dotychczas	na	pewno	

kosztowały	o	wiele	więcej.	

Zapytasz,	jaki	podręcznik,	na	jakim	poziomie?	Zawsze	na	pewno	ktoś	

robił	 to	 za	 ciebie.	 Udaj	 się	 do	 księgarni	 językowej	 i	 przeczytaj	 kilka	

pierwszych	stron,	najlepiej	tam,	gdzie	są	teksty.	Jeżeli	wszystko	rozu-

miesz,	to	książka	jest	na	zbyt	niskim	poziomie,	jeżeli	nie	rozumiesz	po-

nad	połowy	-	to	jest	na	zbyt	wysokim.	Powinieneś	nie	rozumieć	około	

10-20%	słownictwa.	

Obecnie	na	rynku	jest	tak	szeroki	wybór,	że	może	nam	się	zakręcić	

od	tego	w	głowie. Możesz więc wybrać sobie książkę, której te-

matyka ci się podoba lub po prostu obrazki. Najważniejszy jest 

jej poziom.	 Pamiętaj,	 że	 podręczniki	 piszą	 specjaliści	 od	 przeka-

zywania	wiedzy	i	zatwierdzają	je	metodycy,	wszystkie	podręczniki	

oferują	więc	wartościowy	materiał.	Trzeba	więc	dobrać	dla	 siebie	

taką,	jaka	odpowiada	ci	z	różnych	powodów.	

Zawsze niezawodne są podręczniki wydawnictwa National 

Geographic	 -	 z	 pięknymi	 ilustracjami	 i	 mądrymi	 tekstami.	 Seria	

podręczników	do	nauki	 języka	angielskiego	dla	dorosłych	English	

File	 także	 jest	 godna	 polecenia,	 gdyż	 oferuje	 wyważone	 teksty,	

zawiera	 odrębne	 informacje	 dotyczące	 gramatyki	 i	 prezentację	

słownictwa.	 Na	 stronach	 internetowych	 poświęconych	 każdemu	

tytułowi	możesz	obejrzeć	fragment	podręcznika.	Osoby,	które	chcą	

kupić	przez	internet	mogą	więc	wygodnie	zapoznać	się	z	wnętrzem	

książki	online	i	wybrać	właściwą	książkę	i	poziom.

Tak	 naprawdę	 samodzielne	 zapoznanie	 się	 z	 tekstami	wystarcza	

w	 określeniu	 swojego	 poziomu.	 Nie	 musisz	 rozwiązywać	 testów.	

Dla	ciebie	jest	to	mało	miarodajne	i	może	być	mylące.	Sprawa	jest	

prosta	-	rozumiesz	tekst	i	zawarte	w	nim	słownictwo	i	konstrukcje	

w	stopniu	określonym	wyżej	albo	nie.	Jeżeli	istnieje	wątpliwość	w	

określeniu	 poziomu,	 zawsze	 lepiej	wybrać	 (!)	 poziom	 niższy.	 Na-

uczysz	 się	 sam	pracować	 i	 szybciej	 zrozumiesz	materiał.	Powtó-

rzysz	 także	podstawy,	 a	 tego	nigdy	nie	 jest	 za	mało.	 Każda	 kon-

strukcja	oparta	na	solidnych	podstawach	jest	bardziej	wytrzymała.	

Podstawowa	zasada	i	w	budownictwie	i	w	każdej	innej	dziedzinie.	

Jeżeli	zaś	jesteś	osobą,	która	chce	skupić	się	tylko	na	języku	bran-

żowym,	specjalistycznym,	biznesowym	to	także	zacznij	od	doboru	

poziomu	według	wskazanego	wyżej	klucza.	Jeżeli	czujesz	się	kom-

fortowo	w	języku	ogólnym,	to	możesz	od	razu	dobierać	sobie	ma-

teriały	specjalistyczne.	Jeżeli	zaś	jesteś	osobą	o	niższym	poziomie	

zaawansowania,	 to	 zawsze	warto	 wesprzeć	 się	 materiałami	 tzw.	

Ogólnymi,	które	dadzą	ci	solidną	podstawę.	



Mamy już wybrany podręcznik. Musimy jesz-

cze mieć zeszyt, do którego będziemy prze-

pisywać nowe słowa (tak wiele razy, aż je za-

pamiętamy - nie bój się tego) i najważniejsze 

zasady gramatyczne. 

Brakuje	 nam	 jeszcze	 słownika.	 W	 dzisiejszych	 czasach	 dla	

większości	osób	słownik	jest	tożsamy	z	google	translator.	Jed-

nak	niech	to	będzie	dla	ciebie	ostateczność,	kiedy	w	tej	minu-

cie	musisz	odpisać	na	ważnego	maila.	Do	nauki	zapomnij	o	tym	

narzędziu.	 Wybierz	 słownik	 internetowy	 lub	 zainstaluj	 sobie	

słownik	na	komputer.	Słowniki	dostępne	są	także	w	aplikacjach	

na	telefon.

Warto	także	już	na	tym	etapie	zainstalować	sobie	aplikację	z	li-

stą	najważniejszych	czasowników	nieregularnych,	które	szyb-

ko	będziesz	mógł	sprawdzać	i	przypominać	sobie.	

Tak uzbrojeni stajemy do walki! 
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Jak uczyć 
się z czytania

Jeżeli	masz	 już	 podręcznik,	 to	 zabieramy	 się	 do	nauki.	 Dla	więk-

szości	osób	czytanie	to	podstawowy	sposób	zdobywania	wiedzy,	

uczenia	 się.	 Czytanie	 poleceń	będzie	 również	 treningiem	 języko-

wym.	Większość	z	nas	jest	wzrokowcami,	więc	czytanie	będzie	sta-

nowiło	dla	nas	trzon	naszej	nauki.

We wszystkich rozdziałach mamy teksty obrazujące wprowa-

dzane słownictwo i gramatykę oraz ćwiczenia do tekstów. Pa-

miętaj, aby na początku teksty przeczytać dość szybko, nie 

zatrzymując się na poszczególnych słowach i w taki sposób 

zrozumieć ogólny sens i przekaz. 

Następnie	powinniśmy	przeczytać	raz	 jeszcze,	tym	razem	spraw-

dzając	znaczenie	poszczególnych	słów.	Słowa	najlepiej	przepisać	

do	własnego	notatnika.	Dobrze	 jest	 także	zaznaczać	nowe	słowa	

zakreślaczem.	Pamiętaj	jednak,	aby	nie	pisać	w	języku	polskim	tłu-

maczenia	słówek	w	książce,	najczęściej	odbywa	się	to	obok	tłuma-

czonego	słowa.	Jest	to	najgorsze	z	możliwych	rozwiązań.	Bardzo	

trudno	będzie	Ci	bowiem	zapamiętać	znaczenie	takiego	słowa,	gdyż	

tuż	obok	widnieje	polski	odpowiednik,	który	natychmiast	będziesz	

widzieć.	Twój	mózg	nie	będzie	musiał	wkładać	wysiłku	w	przetwa-

rzanie	 i	 kotwiczenie	 nowego	 określenia.	 W	 trakcie	 przepisywania	

odbywa	się	wiele	procesów:	prowadzisz	 rękę,	 przepisujesz,	mózg	

zapamiętuje	pisownię,	skupia	się	na	znaczeniu.	

Czytamy	więc	teksty,	rozwiązujemy	ćwiczenia	do	tekstów,	spraw-

dzamy	odpowiedzi.	W	tekstach	pojawią	się	nowe	zagadnienia	gra-

matyczne,	które	zwykle	wyszczególnione	są	na	początku	rozdzia-

łu.	 I	musimy	 się	 z	 nimi	 zapoznać	 i	 je	 zrozumieć.	 Co	 zrobić?	Jest	

obecnie	w	sieci	niezliczona	ilość	stron	opisująca	poszczególne	za-

gadnienia	 gramatyczne.	Możesz	 także	 siegnąć	 do	 książek	 o	 gra-

matyce	angielskiej.	I	poczytać.	Czytaj	w	różnych	źródłach,	sprawdź	

przykłady.	 Rób	 ćwiczenia.	 Zobaczysz,	 że	 każdy	 poszczególny	 te-

mat	można	zrozumieć	samodzielnie.	Czy	wyobrażasz	już	sobie	jak	

bardzo	będziesz	usatysfakcjonowany?	Naprawdę	można	to	zrobić.	

Systematycznie	i	dokładnie.	I	wbrew	pozorom	nie	wymaga	to	dużo	

czasu.	

Wracamy	jednak	do	naszego	tekstu.	Znamy	już	nowe	słownictwo.	W	

sytuacji	idealnej	nowe	słowa	zaznaczone	są	zakreślaczem	na	kolo-

rowo,	nie	ma	obok	nich	jednak	tłumaczenia	na	język	polski	(tłuma-

czenie	i	nowe	słowa	są	już	zapisane	w	zeszycie	lub	notatniku).	Zna-

my	również	konstrukcje	gramatyczne.	Czytaj	ten	tekst	kilkukrotnie.	

Najlepiej	na	głos.	Nie	obawiaj	się	błędów.	Najważniejsze,	aby	zapo-

znać	się	z	nowym	słownictwem	i	aby	nowe	wyrazy	i	wyrażenia	już	

utrwalały	nam	się	w	głowie.	Nigdy	nie	ma	zbyt	małej	 ilości	prze-

czytania	tekstu.	Po	prostu,	przeczytaj	go	tyle	razy,	aż	z	 łatwością	

będziesz	rozumieć	każde	słowo	i	każdą	zastosowaną	strukturę.	

Pamiętaj	także,	aby	od	czasu	do	czasu	wracać	do	przeczytanych	



tekstów,	zerkać	na	słowa	i	konteksty,	w	których	się	pojawiały.	W	taki	

sposób	z	łatwością	zapamiętasz	wszystkie	słowa,	ponieważ	zasto-

sujesz	podstawową	zasadę	w	uczeniu	się	-	powtarzanie.	

Kiedy	 słowa	 zostaną	 zapamiętane,	 kiedy	 kolejne	 teksty	 to	 będą	

nowe	wyzwania	stanowiące	szansę	na	rozwój	poczujesz,	że	uczysz	

się,	robisz	coś	dla	siebie.	 I	że	to	daje	efekt.	Rozumiesz	więcej,	 je-

steś	w	stanie	zastosować	szerszą	gamę	słów.	Przekonasz	się	o	tym,	

próbując	opowiadać	sobie	krótko	przeczytane	teksty.	

Regularna	praca	 z	 podręcznikiem	będzie	 stanowiła	 bazę	 twojego	

rozwoju	językowego.	Należy	ją	jednak	uzupełniać.

W	ramach	zadań	uzupełniających	polecam	wybranie	sobie	książek	

z	 serii	 ‚graded	 readers’	 -	dostosowanych	do	wybranego	poziomu	

zaawansowania.	Takie	książki	dostępne	są	bardzo	szeroko	w	księ-

garniach	stacjonarnych	i	internetowych	i	można	podarować	sobie	

również	przyjemność	dobrania	lektury	o	takiej	tematyce,	jaka	spra-

wi	nam	przyjemność.	

Czytanie	takich	książek	pozwala	nam	przez	dłuższy	czas	skupić	się	

na	tekście	budując	w	swojej	głowie	obraz	tylko	w	oparciu	o	 język	

angielski.	Przez	dłuższy	czas	jesteśmy	zmuszeni,	aby	rzeczywiście	

myśleć	w	języku	angielskim.	Dlatego	też	dobranie	sobie	takiego	po-

ziomu,	który	pozwoli	nam	w	miarę	bez	wysiłku	czytać	wybraną	opo-

wieść	to	dla	nas	ogromny	krok	w	kierunku	swobodnego	myślenia	i	co	

za	tym	idzie,	mówienia	po	angielsku.	Z	lektury	takiej	możesz	nauczyć	

się	także	wielu	nowych	słów,	zwrotów.	Przede	wszystkim	jednak	zbu-

dujesz	w	swojej	głowie	obrazy	wyrażane	w	obcym	języku.	

Naukę	można	także	wspierać	różnymi	czasopismami	przeznaczo-

nymi	dla	osób	uczących	się.	Warto	tu	wymienić	„English	Matters”,	a	

dla	osób	poszukujących	nieco	łatwiejszych	pozycji,	aby	zmotywo-

wać	się	i	z	chęcią	z	nich	korzystać	-	na	przykład	„Let’s	Start”	oraz	

„A	Tot	of	English”.	Wszystkie	czasopisma	oferują	różnorodne	teksty,	

słownictwo.	Do	niektórych	są	także	dostępne	nagrania.	

Nowo	poznawane	słowa	będą	potrzebne	do	zrozumienia	nagrań	 i	

dialogów.	

Zobaczysz,	że	w	końcu	dzięki	własnej	pracy	szybko	wskoczysz	na	

wyższy	poziom!	

Tak	naprawdę	dla	większości	z	nas	czytanie	stanowi	trzon	naszej	

nauki.	To	właśnie	poprzez	czytanie	uczymy	się	nowych	słów,	wy-

rażeń,	struktur	i	dzięki	tej	wiedzy	możemy	korzystać	z	języka	coraz	

szerzej	i	pewniej.	



Jak uczyć się 
ze słuchania

Osłuchiwać	się	z	językiem	możemy	na	różne	sposoby.	Pierwszym	i	

oczywistym	wyborem	będzie	dla	ciebie	oczywiście	płyta	dołączona	

do	podręcznika.	Jest	to	najlepszy	i	najlogiczniejszy	sposób	na	tre-

nowanie	słuchania.	

Przede	wszystkim	poziom	języka	będzie	odpowiadał	twojemu	po-

ziomowi	i	możesz	uczyć	się	na	różne	sposoby.	Możesz	wysłuchać	

nagranie	 (zwykle	 praktykuje	 się	 dwukrotne	 odtworzenie	 danego	

nagrania)	 i	 odpowiedzieć	 na	 pytania	 w	 książce.	 Jeżeli	 udziele-

nie	odpowiedzi	sprawia	ci	problemy,	to	posłuchaj	raz	jeszcze.	Za-

znacz	 lub	wpisz	odpowiedzi	 i	 sprawdź	poprawność	w	książce	dla	

nauczyciela.	Zawsze	warto	wysłuchać	nagrania	i	przeczytać	tekst.	

W	zależności	od	tego,	jak	trudne	wydawało	ci	się	nagranie	do	zro-

zumienia	możesz	najpierw	przeczytać	dokładnie	tekst,	zapisać	lub	

zaznaczyć	nowe	słowa	i	dopiero	później	odsłuchać	nagranie	jedno-

cześnie	czytając	tekst.	

Pamiętaj, aby posuwać się w nauce języka zawsze warto wie-
lokrotnie odsłuchiwać teksty. Dobrze jest posiadać nagrania 
w formie elektronicznej i słuchać ich także w drodze do pracy, 
w autobusie lub samochodzie czy też wykonując jakąkolwiek 
czynność codzienną.

Słuchanie	tekstów,	które	dobrze	znasz,	a	szczególnie	takich,	których	

zapis	przeczytałeś	i	sprawdziłeś	słownictwo	nazywamy	słuchaniem	



aktywnym.	Wielokrotne	odsłuchiwanie	nie	jest	czasem	straconym,	
jest	to	czas	kiedy	intensywnie	zapamiętujemy	i	właśnie	rozwijamy	
się	językowo.	Możesz	powtarzać	całe	frazy	lub	nawet	uprzedzać	je.	
Dzięki	temu	zapamiętujesz	słownictwo,	trenujesz	wymowę	i	zako-
twiczasz	w	pamięci	struktury.	Takie	wielokrotne	odsłuchiwanie	ma	
więc	wiele	korzyści.	Nie	obawiaj	się	ich,	ale	korzystaj!	

Podobnie	postępujemy	ze	wszystkim	kolejnymi	nagraniami	w	miarę	
przerabiania	podręcznika.

Podobnie	 będziemy	 postępować	w	 przypadku	 innych	materiałów	
audio,	choć	nie	zawsze.	Na	pewno	podobne	podejście	warto	zaim-
plementować	do	podcastów.	Podcasty	znajdziesz	na	mojej	stronie:	
www.monikapodbielska.com	i	korzystaj	z	nich.	W	podcastach	po-
ruszam	 różne	problemy	związane	z	uczeniem	się,	 ale	wśród	nich	
znajdziesz	także	takie,	w	których	możesz	posłuchać	o	różnych	in-
teresujących	tematach	w	 języku	angielskim.	Powstały	one	 z	my-
ślą	o	odbiorach	na	różnych	poziomach	zaawansowania	 i	wszyscy	
mogą	z	nich	skorzystać.	Wolne	mówienie	i	możliwość	sprawdzenia	
słownictwa	 i	użytych	struktur	ułatwią	rozwój	 językowy	wszystkim	
słuchaczom.	 Na	 niższym	 poziomie	 zaawansowania	 językowego	
skorzystasz,	jeżeli	zrozumiesz	chociaż	pojedyncze	słowa	lub	ogól-
ny	 sens.	 Następnie	możesz	 zapoznać	 się	 z	 tekstem	 i	 spróbować	
odpowiedzieć	na	pytania.	

Osoby	na	wyższych	poziomach	po	wysłuchaniu	mogą	opowiedzieć	
tę	historię	sobie	ponownie.	Mogą	odpowiedzieć	na	zadane	pytania,	
zweryfikować	 poprawność	 odpowiedzi	 i	 dopiero	 później	 przeczy-
tać	tekst	i	sprawdzić	słownictwo.	I	znowu,	zawsze	warto	odsłuchać	
tekst	wielokrotnie,	 aby	 zakotwiczyć	 sobie	 słownictwo	 i	 struktury.	
Tak	przygotowani,	na	ciekawych	i	przyjaznych	tekstach	z	możliwo-

ścią	sprawdzenia	słownictwo	i	struktur	będziesz	przygotowany,	aby	
„wyruszyć”	w	świat	i	korzystać	śmiało	z	materiałów	autentycznych.

Warto	zawsze	poszukać	także	 innych	podcastów	przeznaczonych	
dla	 osób	 uczących	 się	 języka	 angielskiego	 lub	 podcastów	 doty-
czących	 tematyki,	 która	 cię	 interesuje.	Niezwykle	 interesujące	 są	
podcasty	dotyczące	najnowszych	odkryć	naukowych	np.	Science	
Friday	lub	tak	popularnego	obecnie	tematu	dochodzeń	policyjnych	
np.	Serial.	Dla	uczących	się	warto	skorzystać	z	podcastu	na	przy-
kład	6	Minute	English.	Cokolwiek	cię	zainteresuje,	warto	subskrybo-
wać	i	regularnie	słuchać.	

Pamiętaj, że wskazywane przeze mnie pomysły są rów-

noległym uzupełnieniem do przerabiania wybranego 

podręcznika. Tylko wówczas zapewni ci to sukcesywny 

postęp i rozwój językowy. 

Kolejnym	sposobem	uczenia	się	 języka	angielskiego	poprzez	słu-

chanie	to	audiobooki.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	przystąpienie	do	od-

słuchiwania	wybranej	powieści	oryginalnej	może	być	nie	lada	wy-

zwaniem	-	dlatego	też	zacznij	od	słuchania	wersji	uproszczonych	

przeznaczonych	 dla	 osób	 uczących	 się	 na	 różnych	 poziomach.	

Obecnie	 dostępne	 są	 powieści	 uproszczone	 przygotowane	 spe-

cjalnie	 dla	 poszczególnych	 poziomów	 zaawansowania.	 Powieści	
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takie	zwykle	wydawane	są	w	formie	papierowej	z	dołączoną	płytą	

zawierającą	zapis	audio	materiału.	I	tutaj	możesz	czytać	i	słuchać,	

możesz	najpierw	wysłuchać,	a	potem	sprawdzić	tekst	i	słownictwo.	

Możliwości	 łączenia	 jest	więc	 naprawdę	wiele.	 Słuchanie	 powie-

ści	 jest	naprawdę	niezwykle	cenne,	ponieważ	przez	dłuższy	czas	

wsłuchujemy	się	w	rozwijającą	się	historię	i	jesteśmy	zmuszeni	(je-

żeli	 chcemy	zrozumieć	 rozwój	wydarzeń)	cały	czas	budować	ob-

raz	wydarzeń	tylko	w	 języku	angielskim.	Nie	ma	tu	czasu	na	tzw.	

tłumaczenie	 sobie	w	 głowie.	 Cały	 czas	musisz	 budować	 świat	w	

języku	obcym.	Dzięki	temu	wyrabiasz	sobie	powoli	nawyk,	który	jest	

pragnieniem	wszystkich	osób	uczących	się,	a	mianowicie	myślenia	

po	angielsku.	Fajne,	prawda?	I	jeżeli	masz	wątpliwość,	jaki	poziom	

wybrać	-	wybierz	ten	łatwiejszy.	Wybierz	taki	poziom,	w	którym	słu-

chanie	nie	będzie	sprawiało	ci	problemów.	Dzięki	temu	 łagodnie	 i	

płynnie	 przejdziesz	 do	 kolejnego,	 bez	 żadnego	 stresu.	 I	 pamiętaj	

również,	że	nie	jest	prawdą,	że	słuchając	bardzo	prostych	tekstów	

cofasz	się	językowo.	Jest	wręcz	przeciwnie.	Utrwalasz	swoją	wie-

dzę,	nabywasz	upragnionej	pewności	językowej	i	bezstresowo	roz-

wijasz	się	w	języku	angielskim.	

Ostatnią	rzeczą	dotyczącą	słuchania,	którą	polecę	ci	w	serii	1	po-

radnika	 „Jak	samodzielnie	nauczyć	się	 języka	angielskiego”	to	po	

prostu	filmy.	Obecnie	mamy	łatwy	dostęp	do	różnych	seriali	i	filmów,	

które	możemy	obejrzeć	w	wersji	oryginalnej,	z	napisami	lub	bez.	Tak	

naprawdę	 każdy	film	obejrzany	w	oryginalne	 i	 znowu,	 z	napisami	

angielskimi	lub	bez	przykłada	się	do	naszego	rozwoju	językowego.	

Każde	zrozumiane	słowo	to	sukces.	Nawet	to	pojedyncze.	

Im	częściej	też	próbujesz	obejrzeć	coś	nawet	bez	napisów	angiel-

skich	tym	lepiej.	

Dostępne	 filmy	 i	 seriale	 możemy	 także	 dostosować	 do	 naszych	

możliwości,	 aby	 skorzystać	 z	 nich	 jeszcze	 więcej.	 Większa	 ilość	

zrozumianego	 bez	 problemu	 tekstu	 bowiem	 to	większe	 poczucie	

sukcesu,	większa	motywacja	do	dalszej	nauki	i	kontynuowania	roz-

woju	językowego.	Poniżej	znajdziesz	listę	filmu,	które	polecam	dla	

poszczególnych	poziomów.

 Dla poziomu elementary (A1): 

Extr@	English.	Na	You	Tube	możesz	bez	problemu	znaleźć	ten	film	

-	wystarczy	wpisać	Extr@	English	i	na	przykład	1	(czyli	odcinek	1).	

Historia	jest	wciągająca	i	opowiedziana	w	bardzo	prosty	sposób.	

Wiele	także	można	się	z	niego	nauczyć.	Znak	„@”	w	tytule	nie	jest	

błędem	drukarskim.

 Dla poziomu pre-intermediate (A2): 

Alf.	Możesz	zacząć	oglądać	przezabawny	sitcom,	nieco	już	leciwy,	

ale	ciągle	nie	starzejący	się	o	kosmicie,	który	zamieszkał	z	pewną	

amerykańską	rodziną.	Nie	można	przegapić.

 Dla poziomu intermediate (B1): 

Friends.	Tutaj	możesz	pokusić	się	o	znanego	klasyka.	

 Dla poziomu upper intermediate (B2): 

the	Big	Bang	Theory.	

 Poziom advanced (C1, C2) 

może	przebierać	w	czym	chce	i	jak	chce!

Dobrej zabawy!
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Jak uczyć 
się pisania

No	tak,	pisanie.	Niektórzy	unikają	tego	 jak	ognia.	Niektórzy	twier-

dzą,	że	jest	im	to	zupełnie	niepotrzebne.	W	przewodniku,	które	teraz	

czytasz	pisanie	jest	jedną	z	dwóch	umiejętności	czynnych	-	razem	

z	mówieniem	-	gdzie	w	praktyce	wykorzystujesz	to,	czego	nauczy-

łeś	 się	podczas	czytania	 i	 słuchania,	 czyli	 umiejętności	biernych.	

W	 tych	 ostatnich	 uczyliśmy	 się	 odbierać	 i	 rozumieć	 język.	 Budo-

waliśmy	nasz	język	krok	po	kroku.	Zdobywaliśmy	bazę	słownictwa	

i	konstrukcji.	Teraz	będziemy	je	przede	wszystkim	wykorzystywać.	

Ciesz	się	i	baw	się	pisaniem.	Pisanie	to	świetny	wstęp	do…	mówie-

nia.	Podczas	pisania	masz	czas,	żeby	zastanowić	się	jak	można	wy-

razić	daną	myśl.	Możesz	sprawdzić	potrzebne	słowa	i	ich	pisownię.	

Możesz	zastanowić	się	jakie	formy	gramatyczne	zastosować.	Takie	

spokojne,	wolne	zastanowienie	się	nad	wszystkimi	wątpliwościami	

pomoże	ci	powtórzyć	materiał	i	samodzielnie	będziesz	już	wiedzieć	

co	potrafisz,	a	czego	nie.	Pamiętaj,	aby	starać	się	wykorzystywać	

te	słowa,	które	znasz.	Wiem,	że	nie	zawsze	jest	to	łatwe,	ale	jeżeli	

będziesz	próbować	to	zobaczysz,	że	można	się	tego	po	prostu	na-

uczyć.	Jest	to	ważne,	ponieważ	dzięki	temu	nauczysz	się	wyrażać	

jak	najwięcej	myśli	tym	zasobem,	który	już	masz.	Będzie	to	kluczo-

we	dla	nauki	mówienia.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	każdy	chce	pięknie	

komunikować	używając	jak	najbardziej	wyszukanych	zwrotów,	ale	

na	początku	to	po	prostu	nie	jest	możliwe.	Musisz	czerpać	z	tego,	

co	masz	i	musisz	to	robić	skutecznie.	W	nauce	języka	obcego	naj-

ważniejsze	 jest	skuteczne	porozumiewanie	się.	Znam	wiele	osób,	

które	mają	obawy	przed	mówieniem	lub	pisaniem	w	prostym	języ-

ku,	ponieważ	boją	się,	że	będą	mówić	zbyt	prosto	i	wręcz	dziecin-

nie.	Nie	bójcie	 się	 tego!	Przez	 ten	etap	 koniecznie	 trzeba	przejść	

i	nauczyć	się	korzystania	właśnie	z	najprostszych	słów	 i	 struktur.	

Jeżeli	swoją	naukę	oprzesz	na	solidnych,	prostych	podstawach	to	

cała	reszta	nie	będzie	już	trudna.	Pozwól	sobie	więc	na	proste	sło-

wa	i	zdania.	Pisz	je.	Próbując	coś	zapisać	samodzielnie	zobaczysz,	

że	z	czasem	coraz	łatwiej	będzie	to	przychodziło.	Po	prostu	zacznij.	
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W	podręczniku	 zawsze	 jest	mnóstwo	 poleceń	 dotyczących	 pisa-

nia.	Czasem	jest	to	zwykły	list,	opis	dnia,	opis	osoby.	Możesz	także	

pisać	 krótkie	 streszczenia	przeczytanych	 tekstów.	Zobaczysz,	 jak	

uporządkuje	ci	to	wiedzę,	słownictwo	 i	 jak	będzie	ci	coraz	 łatwiej	

wyrażać	myśli.	

Nie rezygnuj więc z pisania. 

Pisanie	towarzyszyło	nam	już	podczas	notowania	słów	i	zasad	gra-

matycznych,	 które	 chcieliśmy	 zapamiętać.	 Piszemy,	 aby	 opisać	

swój	dzień,	plany,	kogoś,	aby	napisać	streszczenie	lub	informację.	

Dzięki	 pisaniu	 sami	 zbieramy	 dotychczasową	wiedzę	 i	 stosujemy	

ją	w	praktyce.	Coraz	pewniej	 i	 coraz	szybciej.	Język	to	narzędzie	

komunikacji	 jednak	 i	celem	naszych	wszystkich	działań	 jest	prze-

cież	komunikacja	z	 innymi	 ludźmi.	Osiągamy	to	właśnie	dzięki	pi-

saniu	 -	 stosowaniu	 komunikacji	 pisemnej	 i	mówieniu	 -	 stosowa-

niu	komunikacji	ustnej.	A	więc	do	dzieła!	Osoby,	które	na	co	dzień	

muszą	 posługiwać	 się	 emailami	mają	 otwarte	 pole	 do	 działania	 i	

do	sprawdzania	się.	Niektórzy	korespondują	ze	znajomymi	z	całego	

świata.	Te	osoby	które	tego	jeszcze	nie	robią	gorąco	zachęcam,	aby	

zaczęły	to	robić.	Obecnie	mamy	do	dyspozycji	mnóstwo	stron,	któ-

re	służą	dokładnie	do	tego	celu.	Możesz	wymieniać	się	korespon-

dencją	w	 celach	 treningowych	 z	 ludźmi	 z	 całego	 świata!	 Poniżej	

podaję	przykładowe	strony,	gdzie	po	zalogowaniu	możesz	zacząć	

korespondować	z	ludźmi	taki	jak	ty	i	cieszyć	się	pogłębiania	umie-

jętności	pisania.	

www.globalpenfriends.com 

www.interpals.net 

Przyjaciół	do	korespondencji	możesz	znaleźć	już	w	aplikacjach	na	

swój	telefon.	Wystarczy,	że	w	sklepie	google	lub	AppStore	wpiszesz	

Pen	Pal,	a	natychmiast	pojawią	się	aplikacje,	gdzie	możesz	dowol-

nie	korespondować	z	innymi.	

Nie pozostaje więc nic innego, jak korzystać z możliwości 

i cieszyć się z nowych umiejętności!
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Jak uczyć się 
mówienia.

Mówienie.	Cel	nauki	każdego	języka.	Główne	narzędzie	komunikacji	

międzyludzkiej.	

Umiejętności językowe dzielą się na umiejętności aktywne, 

czyli właśnie mówienie i pisanie oraz umiejętności pasywne - 

słuchanie i czytanie. 

Nowonarodzony	człowiek	uczy	 się	 słuchania	 i	mówienia	 i	 niejed-

nokrotnie	tylko	na	takiej,	podstawowej	komunikacji	poprzestaje.	We	

współczesnym	 świecie	 musimy	 już	 umieć	 jednak	 czytać	 i	 pisać.	

Dorosły	człowiek	 jednak	z	reguły	musi	odwrócić	kolejność	zdoby-

wania	umiejętności	potrzebnych	do	nauki	języka	obcego,	ze	wzglę-

du	na	indywidualny,	dominujący	styl	najskuteczniejszego	przyswa-

jania	wiedzy.	Dorosły	człowiek	nie	uczy	się	(z	reguły)	 jak	dziecko	i	

dlatego	najczęściej	naukę	rozpoczynamy	od	czytania	i	zapisywania	

pierwszych	 zdobywanych	 słów	 i	 dopiero	 przechodzimy	 do	 kolej-

nych	umiejętności.	

Język	 jest	 to	 abstrakcyjna	 zbitka	 różnych	 dźwięków,	 które	 mają	

nieść	 określoną	 treść.	 Dziecko	ma	 podawane	 nowe	 słowa	wielo-

krotnie	 i	wielokrotnie	 osłuchuje	 się	 z	 nowymi	 dźwiękami.	Dorosły	

także	musi	nowe	słowa	i	dźwięki	powtórzyć	wielokrotnie,	aby	je	za-

pamiętać,	a	następnie	zastosować.	Co	więcej,	trzeba	je	stale	przy-

pominać	sobie,	aby	móc	z	nich	aktywnie	korzystać.	

W	obecnie	omawianym	podejściu	prezentowanym	w	serii	1	porad-

nika	 „Jak	 samodzielnie	 nauczyć	 się	 języka	 angielskiego”	 nowych	

słów	uczymy	się	z	podręcznika,	sprawdzamy	je	w	słowniku	i	zapi-

sujemy.	Nie	bój	się	zapisywać	nowych	słów	wielokrotnie	i	wielokrot-

nie	ich	sprawdzać.	Nie	znam	osób,	które	pamiętają	nowe	słowa	od	

razu	po	pierwszym	kontakcie.	Muszą	je	powtórzyć	(średnio	musimy	

słowo	powtórzyć	ośmiokrotnie,	aby	je	skutecznie	zapamiętać,	czyli	

wykorzystać).	W	serii	1	przyjęliśmy	drogę	prowadzącą	od	przeczy-

tania	(zobaczenia)	słowa	poprzez	jego	zapisanie	i	wykorzystanie	na	

piśmie	do	wykorzystania	w	mówieniu.	Taka	droga	pozwala	na	sku-

teczne	rozwijanie	się	językowe	prowadzące	do	celu	-	mówienia	w	

języku	angielskim.	Na	naszej	drodze	staje	wiele	przeszkód,	głównie	

wynikających	z	naszej	motywacji	i	chęci	działania.	Wysłuchaj	mo-

ich	podcastów,	a	dowiesz	się,	 jak	się	z	nimi	skutecznie	rozprawić.	

Okaże	się	wówczas,	że	każdy	skutecznie	i	efektywnie;	tak,	jak	chce	

może	mówić	po	angielsku.	
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Znasz	już	słowa	i	konstrukcje	z	danego	rozdziału	lub	etapu,	prze-

chodzimy	więc	do	mówienia.	Najprostszym	ćwiczeniem	prowadzą-

cym	do	mówienia	to	czytanie	na	głos	tekstów	 i	pytań	do	tekstów	

i	głośne	odpowiadanie	na	nie.	Słyszysz	wówczas	sam	siebie	i	tre-

nujesz	aparat	mowy	do	mówienia	właśnie.	Polecam	również	opo-

wiadanie	o	przeczytanych	tekstach	i	streszczanie	ich.	Jeżeli	upo-

rałeś	się	z	tekstem,	sprawdziłeś	słownictwo	i	struktury	i	rozumiesz	

je	wówczas	opowiadanie	o	tekście	stanowi	już	tylko	przyjemne	do-

pełnienie.	

To	możesz	 zrobić	 samodzielnie.	 Opowiadając	 sobie	 o	 przeczyta-

nych	tekstach,	o	tym	co	widzisz,	o	tym	co	myślisz.	Najważniejsze	

jednak	to	korzystanie	z	każdej	możliwej	okazji,	aby	rozmawiać.	Nie	

unikaj	nigdy	konfrontacji	 z	 innymi	osobami.	Korzystaj	 z	wszelkich	

możliwości	wymiany	zdań.	Obecnie	zupełnie	obce	osoby	poszukują	

partnerów	po	prostu	do	rozmawiania	po	angielsku.	Dzięki	mediom	

społecznościowym	nie	stanowi	już	problemu	znalezienie	partnera	

do	konwersacji.	I	to	zupełnie	za	darmo.	Korzyść	jest	przeogromna	i	

obie	strony	mogą	korzystać	z	dobrodziejstwa	rozmawiania	i	treno-

wania	języka	w	zupełnie	niezobowiązującej	sytuacji	z	osobą,	która	

boryka	się	z	takim	samym	problemem.	

Możesz	więc	 język	ćwiczyć	na	różne	sposoby.	Wyjeżdżając	do	 in-

nych	krajów	lub	komunikując	się	w	pracy	w	pełni	odczujesz	radość	

i	nagrodę	za	swoją	ciężką	pracę.	

To naprawdę proste i możesz to zrobić tylko Ty.

Mogę ci w tym pomóc jako Twój Przewodnik Języka An-

gielskiego. Na mojej stronie znajdziesz krótkie kursy, któ-

re umożliwią ci przejście przez najbardziej newralgiczne 

punkty. 

Jeśli	 jednak	 coś	 stanowi	 dla	 ciebie	 zbyt	 duże	wyzwanie,	 lub	 po	

prostu	się	pogubiłeś,	możesz	skorzystać	z	konsultacji	z	doświad-

czonym	nauczycielem,	który	szybko	pomoże	ci	wejść	na	właściwą	

ścieżkę.
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Dodatek 
Europejski system opisu 
kształcenia językowego.

Poniżej	uproszczona	tabela	przedstawiająca	powszechnie	obecnie	

używany	europejski	system	opisu	poziomu	językowego:

Więcej	informacji	można	znaleźć	na	stronie	Rady	Europy:

www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-

-languages/level-descriptions

Użytkownik	

początkujący

A1 •	 potrafi	opowiedzieć	o	sobie,	o	swoim	dniu,	o	innej	osobie	oraz	zadawać	pytania	dotyczące	

np.	miejsca	zamieszkania,	znajomych,	zainteresowań,	posiadanych	rzeczy

•	 potrafi	porozumiewać	się	z	innymi	osobami	w	prosty	sposób,	jeżeli	rozmówcy	mówią	wolno	

i	wyraźnie	oraz	wykazują	chęć	współpracy

•	 potrafi	budować	proste	wypowiedzi	mające	na	celu	zaspokojenie	określonych	potrzeb	

np.	dokonanie	zakupu

A2 •	 potrafi	opisać	swoje	wykształcenie,	bezpośrednie	otoczenie	za	pomocą	prostych	środków

•	 potrafi	zrozumieć	pojedyncze	zdania	i	wyrażenia	często	używane	i	związane	z	życiem	codziennym

•	 potrafi	porozumiewać	się	w	sprawach	codziennych	wymagających	bezpośredniej	i	prostej	

wymiany	informacji	na	znany	temat

•	 potrafi	wypowiadać	się	na	tematy	związane	z	niezbędnymi	potrzebami
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Użytkownik	

średniozaawansowany

B1 •	 potrafi	zrozumieć	zasadnicze	punkty	rozmowy,	gdy	używany	jest	język	jasny	i	standardowy,	

•	 potrafi	sprawnie	komunikować	się	w	większości	sytuacji,	jakie	mogą	wydarzyć	się	w	podróży	

w	regionie	języka	docelowego

•	 potrafi	wypowiadać	się	w	sposób	prosty	i	zwięzły	na	tematy	z	życia	codziennego	i	dotyczące	

własnych	zainteresowań	

•	 potrafi	opowiadać	o	wydarzeniach,	przeżyciach	osobistych,	wyrażać	nadzieję	lub	cel

•	 potrafi	przedstawić	i	uzasadnić	lub	wyjaśnić	projekt	lub	pomysł

B2 •	 potrafi	zrozumieć	zasadnicze	aspekty	problemów	w	konkretnych	lub	abstrakcyjnych	tekstach	

złożonych	oraz	w	dyskusji	specjalistycznej	dotyczącej	własnej	tematyki	zawodowej

•	 potrafi	porozumiewać	się	na	tyle	swobodnie	i	spontanicznie,	że	rozmowa	z	rdzennym	

użytkownikiem	języka	wolna	jest	od	napięć	w	przypadku	jednej	i	drugiej	strony

•	 potrafi	wypowiadać	się	w	sposób	jasny	i	szczegółowy	na	wiele	tematów

•	 potrafi	wyrażać	opinię	na	dany	temat	–	wskazywać	pozytywne	i	negatywne	strony	różnych	

problemów

Użytkownik	

zaawansowany

C1 •	 potrafi	zrozumieć	szeroką	gamę	długich	i	trudnych	tekstów	oraz	zrozumieć	ukryte	w	nich	

podteksty

•	 potrafi	spontanicznie	i	biegle	wypowiadać	się	bez	zastanawiania	się	na	doborem	słów

•	 potrafi	posługiwać	się	językiem	skutecznie	i	swobodnie	w	życiu	społecznym,	zawodowym	

lub	podczas	studiów

•	 potrafi	budować	jasne	wypowiedzi	na	tematy	złożone,	o	wyraźnej	strukturze	i	wykazać	się	

opanowaniem	narzędzi	językowych	służących	organizacji	i	wewnętrznej	spójności	wypowiedzi

C2 •	 potrafi	bez	żadnego	wysiłku	zrozumieć	praktycznie	wszystkie	przekazy	

•	 potrafi	spontanicznie	i	w	sposób	bardzo	płynny	i	precyzyjny	wypowiadać	się	z	uwydatnieniem	

niuansów	znaczeniowych	w	tekstach	o	złożonej	tematyce
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