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krótka historia językakrótka historia językakrótka historia języka
angielskiegoangielskiegoangielskiego

Historia języka angielskiego sięga piątego wieku naszejHistoria języka angielskiego sięga piątego wieku naszejHistoria języka angielskiego sięga piątego wieku naszej
ery, kiedy plemiona germańskie najechały na Wielkąery, kiedy plemiona germańskie najechały na Wielkąery, kiedy plemiona germańskie najechały na Wielką

Brytanię, a ich języki przekształciły się w staroangielski.Brytanię, a ich języki przekształciły się w staroangielski.Brytanię, a ich języki przekształciły się w staroangielski.
Był to język, który pomimo pewnych wspólnych cech iBył to język, który pomimo pewnych wspólnych cech iBył to język, który pomimo pewnych wspólnych cech i
słów znacznie odbiegał od swojej współczesnej wersji.słów znacznie odbiegał od swojej współczesnej wersji.słów znacznie odbiegał od swojej współczesnej wersji.

Kiedy w 1066 roku Anglicy zostali podbici przezKiedy w 1066 roku Anglicy zostali podbici przezKiedy w 1066 roku Anglicy zostali podbici przez
Normanów, na Wyspy zawitał francuski. StaroangielskiNormanów, na Wyspy zawitał francuski. StaroangielskiNormanów, na Wyspy zawitał francuski. Staroangielski

wzbogacił się wówczas o wiele francuskich oraz łacińskichwzbogacił się wówczas o wiele francuskich oraz łacińskichwzbogacił się wówczas o wiele francuskich oraz łacińskich
słów, ewoluując w kierunku nowego języka –słów, ewoluując w kierunku nowego języka –słów, ewoluując w kierunku nowego języka –

średnioangielskiego. Kolejnym kamieniem milowym wśrednioangielskiego. Kolejnym kamieniem milowym wśrednioangielskiego. Kolejnym kamieniem milowym w
rozwoju angielskiego był wiek XVI. Wynalazek drukurozwoju angielskiego był wiek XVI. Wynalazek drukurozwoju angielskiego był wiek XVI. Wynalazek druku

przyczynił się do standardyzacji języka na Wyspach. Wrazprzyczynił się do standardyzacji języka na Wyspach. Wrazprzyczynił się do standardyzacji języka na Wyspach. Wraz
z nadejściem rewolucji przemysłowej w angielskimz nadejściem rewolucji przemysłowej w angielskimz nadejściem rewolucji przemysłowej w angielskim

pojawiło się wiele nowych słów. Z kolei wyrazy obcepojawiło się wiele nowych słów. Z kolei wyrazy obcepojawiło się wiele nowych słów. Z kolei wyrazy obce
przeniknęły do niego w wyniku kolonizacji. Wszystkie teprzeniknęły do niego w wyniku kolonizacji. Wszystkie teprzeniknęły do niego w wyniku kolonizacji. Wszystkie te

wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się językawydarzenia miały wpływ na kształtowanie się językawydarzenia miały wpływ na kształtowanie się języka
angielskiego, jaki znamy dzisiaj.angielskiego, jaki znamy dzisiaj.angielskiego, jaki znamy dzisiaj.
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Gdzie mówi się poGdzie mówi się poGdzie mówi się po
angielsku?angielsku?angielsku?

   Język angielski jest najpopularniejszymJęzyk angielski jest najpopularniejszymJęzyk angielski jest najpopularniejszym
językiem świata. Włada nim około 20%językiem świata. Włada nim około 20%językiem świata. Włada nim około 20%

wszystkich mieszkańców Ziemii.wszystkich mieszkańców Ziemii.wszystkich mieszkańców Ziemii.
   Brytyjski rząd podał, że rodzimymiBrytyjski rząd podał, że rodzimymiBrytyjski rząd podał, że rodzimymi

użytkownikami języka angielskiego są:użytkownikami języka angielskiego są:użytkownikami języka angielskiego są:
Antigua, Barbuda, Australia, Bahamy,Antigua, Barbuda, Australia, Bahamy,Antigua, Barbuda, Australia, Bahamy,

Barbados, Belize, Dominikana, Grenada,Barbados, Belize, Dominikana, Grenada,Barbados, Belize, Dominikana, Grenada,
Gujana, Irlandia, Jamajka, Kanada, NowaGujana, Irlandia, Jamajka, Kanada, NowaGujana, Irlandia, Jamajka, Kanada, Nowa
Zelandia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia,Zelandia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia,Zelandia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia,

Saint Vincent, Grenadyny, Trynidad,Saint Vincent, Grenadyny, Trynidad,Saint Vincent, Grenadyny, Trynidad,
Tobago, USA i Wielka Brytania.Tobago, USA i Wielka Brytania.Tobago, USA i Wielka Brytania.
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język angielski jako językjęzyk angielski jako językjęzyk angielski jako język
urzędowyurzędowyurzędowy

Państwa, w których język angielski jestPaństwa, w których język angielski jestPaństwa, w których język angielski jest
językiem oficjalnym to: Botswana,językiem oficjalnym to: Botswana,językiem oficjalnym to: Botswana,

Eswatini, Fidżi, Filipiny, Ghana, Indie,Eswatini, Fidżi, Filipiny, Ghana, Indie,Eswatini, Fidżi, Filipiny, Ghana, Indie,
Kamerun, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia,Kamerun, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia,Kamerun, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia,

Malta, Mauritius, Mikronezja, Namibia,Malta, Mauritius, Mikronezja, Namibia,Malta, Mauritius, Mikronezja, Namibia,
Nigeria, Pakistan, Palau, Papua NowaNigeria, Pakistan, Palau, Papua NowaNigeria, Pakistan, Palau, Papua Nowa
Gwinea, Rwanda, Saint Lucia, Samoa,Gwinea, Rwanda, Saint Lucia, Samoa,Gwinea, Rwanda, Saint Lucia, Samoa,

Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,
Sudan, RPA, Sudan Południowy, Tanzania,Sudan, RPA, Sudan Południowy, Tanzania,Sudan, RPA, Sudan Południowy, Tanzania,

Uganda, Wyspy Salomona, WyspyUganda, Wyspy Salomona, WyspyUganda, Wyspy Salomona, Wyspy
Marshalla, Zambia i Zimbabwe.Marshalla, Zambia i Zimbabwe.Marshalla, Zambia i Zimbabwe.
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ile osób na świecieile osób na świecieile osób na świecie
posługuje się językiemposługuje się językiemposługuje się językiem

angielskim?angielskim?angielskim?

Spośród 7,5 miliarda mieszkańcówSpośród 7,5 miliarda mieszkańcówSpośród 7,5 miliarda mieszkańców
naszej planety po angielsku mówinaszej planety po angielsku mówinaszej planety po angielsku mówi

około 20%, czyli 1,5 miliarda osób.około 20%, czyli 1,5 miliarda osób.około 20%, czyli 1,5 miliarda osób.
Dla większości z nich nie jest to językDla większości z nich nie jest to językDla większości z nich nie jest to język

ojczysty. Liczba rodzimychojczysty. Liczba rodzimychojczysty. Liczba rodzimych
użytkowników języka angielskiegoużytkowników języka angielskiegoużytkowników języka angielskiego

szacowana jest na 360 milionówszacowana jest na 360 milionówszacowana jest na 360 milionów
ludzi. Język angielski jest równieżludzi. Język angielski jest równieżludzi. Język angielski jest również

najczęściej nauczanym językiem nanajczęściej nauczanym językiem nanajczęściej nauczanym językiem na
świecie.świecie.świecie.
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Co to jest dialekt?Co to jest dialekt?Co to jest dialekt?

Dialekt to uwarunkowanaDialekt to uwarunkowanaDialekt to uwarunkowana
położeniem geograficznym lubpołożeniem geograficznym lubpołożeniem geograficznym lub

przynależnością do określonych grupprzynależnością do określonych grupprzynależnością do określonych grup
społecznych odmiana języka, któraspołecznych odmiana języka, któraspołecznych odmiana języka, która

charakteryzuje się odmiennącharakteryzuje się odmiennącharakteryzuje się odmienną
wymową, pisownią, gramatyką, awymową, pisownią, gramatyką, awymową, pisownią, gramatyką, a
także słownictwem. Dialekt częstotakże słownictwem. Dialekt częstotakże słownictwem. Dialekt często
mylony jest z akcentem. Akcentmylony jest z akcentem. Akcentmylony jest z akcentem. Akcent

odnosi się z reguły jedynie do różnicodnosi się z reguły jedynie do różnicodnosi się z reguły jedynie do różnic
związanych z wymową.związanych z wymową.związanych z wymową.
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najpopularniejszenajpopularniejszenajpopularniejsze
odmiany językaodmiany językaodmiany języka

angielskiegoangielskiegoangielskiego
Większość osób uczących się językaWiększość osób uczących się językaWiększość osób uczących się języka

angielskiego zazwyczaj zaznajamia sięangielskiego zazwyczaj zaznajamia sięangielskiego zazwyczaj zaznajamia się
z jednym z dwóch dialektów:z jednym z dwóch dialektów:z jednym z dwóch dialektów:

standardowym językiem angielskimstandardowym językiem angielskimstandardowym językiem angielskim
(Received Pronunciation) lub(Received Pronunciation) lub(Received Pronunciation) lub

amerykańską odmianą angielskiego.amerykańską odmianą angielskiego.amerykańską odmianą angielskiego.
Jednakże angielski to nie tylko WielkaJednakże angielski to nie tylko WielkaJednakże angielski to nie tylko Wielka

Brytania i USA, ale także dziesiątkiBrytania i USA, ale także dziesiątkiBrytania i USA, ale także dziesiątki
innych dialektów istniejących nainnych dialektów istniejących nainnych dialektów istniejących na

całym świecie.całym świecie.całym świecie.
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odmiana brytyjskaodmiana brytyjskaodmiana brytyjska   

Jest to standardowy dialekt języka angielskiegoJest to standardowy dialekt języka angielskiegoJest to standardowy dialekt języka angielskiego
stosowany na terenie Wielkiej Brytanii, który wstosowany na terenie Wielkiej Brytanii, który wstosowany na terenie Wielkiej Brytanii, który w

wymowie opiera się na wyżej wymienionej Receivedwymowie opiera się na wyżej wymienionej Receivedwymowie opiera się na wyżej wymienionej Received
Pronunciation. Jednak co ciekawe, zaledwie około 3%Pronunciation. Jednak co ciekawe, zaledwie około 3%Pronunciation. Jednak co ciekawe, zaledwie około 3%
brytyjskiej populacji posługuje się tymże prestiżowymbrytyjskiej populacji posługuje się tymże prestiżowymbrytyjskiej populacji posługuje się tymże prestiżowym
dialektem, jakim jest właśnie RP. Brytyjski angielski wdialektem, jakim jest właśnie RP. Brytyjski angielski wdialektem, jakim jest właśnie RP. Brytyjski angielski w
dużej mierze różni się od amerykańskiego, chociażbydużej mierze różni się od amerykańskiego, chociażbydużej mierze różni się od amerykańskiego, chociażby
pod względem spółgłoski “r”, która w tym przypadkupod względem spółgłoski “r”, która w tym przypadkupod względem spółgłoski “r”, która w tym przypadku

w wielu słowach jest po prostu niewymawiana (r-w wielu słowach jest po prostu niewymawiana (r-w wielu słowach jest po prostu niewymawiana (r-
dropping). Różnica widoczna jest także w pisowni,dropping). Różnica widoczna jest także w pisowni,dropping). Różnica widoczna jest także w pisowni,
gdyż słowa kończące się na “or”, na przykład gdyż słowa kończące się na “or”, na przykład gdyż słowa kończące się na “or”, na przykład colorcolorcolor   

   zyskują dodatkowe “u”, tak jak w colour. Odmiana tazyskują dodatkowe “u”, tak jak w colour. Odmiana tazyskują dodatkowe “u”, tak jak w colour. Odmiana ta
ponadto charakteryzuje się typowo brytyjskimiponadto charakteryzuje się typowo brytyjskimiponadto charakteryzuje się typowo brytyjskimi

słówkami i zwrotami, takimi jak cuppa-cup of tea,słówkami i zwrotami, takimi jak cuppa-cup of tea,słówkami i zwrotami, takimi jak cuppa-cup of tea,
czyli filiżanka herbaty.czyli filiżanka herbaty.czyli filiżanka herbaty.
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dialekty językadialekty językadialekty języka
angielskiego w Wielkiejangielskiego w Wielkiejangielskiego w Wielkiej

BrytaniiBrytaniiBrytanii
   
   

W Wielkiej Brytanii wyszczególnia się ponad 40 dialektów.W Wielkiej Brytanii wyszczególnia się ponad 40 dialektów.W Wielkiej Brytanii wyszczególnia się ponad 40 dialektów.
Różnią się one od siebie wymową, pisownią, gramatyką iRóżnią się one od siebie wymową, pisownią, gramatyką iRóżnią się one od siebie wymową, pisownią, gramatyką i
słownictwem. Najpopularniejszym z nich jest Cockney.słownictwem. Najpopularniejszym z nich jest Cockney.słownictwem. Najpopularniejszym z nich jest Cockney.

Zawiera on wiele wyrażeń slangowych oraz zapożyczeń zZawiera on wiele wyrażeń slangowych oraz zapożyczeń zZawiera on wiele wyrażeń slangowych oraz zapożyczeń z
innych języków. Dialekt ten charakteryzuje się zastępowanieminnych języków. Dialekt ten charakteryzuje się zastępowanieminnych języków. Dialekt ten charakteryzuje się zastępowaniem
przymiotnika dzierżawczego „my„, zaimkiem „me”. Ponadto,przymiotnika dzierżawczego „my„, zaimkiem „me”. Ponadto,przymiotnika dzierżawczego „my„, zaimkiem „me”. Ponadto,
litera „h” staje się niema np. w wyrazie half – usłyszymy „alf”.litera „h” staje się niema np. w wyrazie half – usłyszymy „alf”.litera „h” staje się niema np. w wyrazie half – usłyszymy „alf”.

Pomijanie głoski „t” w środku oraz na końcu również jestPomijanie głoski „t” w środku oraz na końcu również jestPomijanie głoski „t” w środku oraz na końcu również jest
popularne – więcej w filmiku poniżej. Negacja czasownikapopularne – więcej w filmiku poniżej. Negacja czasownikapopularne – więcej w filmiku poniżej. Negacja czasownika

poprzez słówko „ain’t”. Najnowszym londyńskim dialektem jestpoprzez słówko „ain’t”. Najnowszym londyńskim dialektem jestpoprzez słówko „ain’t”. Najnowszym londyńskim dialektem jest
Blockney. Łączy on ze sobą uproszczoną gramatykę angielską zBlockney. Łączy on ze sobą uproszczoną gramatykę angielską zBlockney. Łączy on ze sobą uproszczoną gramatykę angielską z
jamajskimi elementami np. „was” stosowane jest do wszystkichjamajskimi elementami np. „was” stosowane jest do wszystkichjamajskimi elementami np. „was” stosowane jest do wszystkich

osób. Scouse to z kolei odmiana języka spotykana w mieścieosób. Scouse to z kolei odmiana języka spotykana w mieścieosób. Scouse to z kolei odmiana języka spotykana w mieście
Liverpool. Słowa wypowiadane są szybko i niewyraźnie.Liverpool. Słowa wypowiadane są szybko i niewyraźnie.Liverpool. Słowa wypowiadane są szybko i niewyraźnie.
Kolejną znaną gałęzią jest Geordie, która używana jest wKolejną znaną gałęzią jest Geordie, która używana jest wKolejną znaną gałęzią jest Geordie, która używana jest w

Newcastle (północno-wschodniej Anglii). Zawiera elementyNewcastle (północno-wschodniej Anglii). Zawiera elementyNewcastle (północno-wschodniej Anglii). Zawiera elementy
dialektu szkockiego oraz zapożyczenia z językadialektu szkockiego oraz zapożyczenia z językadialektu szkockiego oraz zapożyczenia z języka

skandynawskiego. To tylko kilka przykładów z wielu dialektówskandynawskiego. To tylko kilka przykładów z wielu dialektówskandynawskiego. To tylko kilka przykładów z wielu dialektów
występujących na terenie Wielkiej Brytanii.występujących na terenie Wielkiej Brytanii.występujących na terenie Wielkiej Brytanii.
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odmianaodmianaodmiana
amerykańskaamerykańskaamerykańska

Jest to zbiór odmian języka angielskiego rodzimego dlaJest to zbiór odmian języka angielskiego rodzimego dlaJest to zbiór odmian języka angielskiego rodzimego dla
Stanów Zjednoczonych. Obecnie amerykański angielskiStanów Zjednoczonych. Obecnie amerykański angielskiStanów Zjednoczonych. Obecnie amerykański angielski

jest najbardziej wpływową formą angielskiego na świecie.jest najbardziej wpływową formą angielskiego na świecie.jest najbardziej wpływową formą angielskiego na świecie.
Amerykańska wymowa dla uczących się jest zazwyczajAmerykańska wymowa dla uczących się jest zazwyczajAmerykańska wymowa dla uczących się jest zazwyczaj

mniej problematyczna od brytyjskiej, jednakże opanowaniemniej problematyczna od brytyjskiej, jednakże opanowaniemniej problematyczna od brytyjskiej, jednakże opanowanie
amerykańskiego “r” jest dosyć skomplikowaną, ale jakżeamerykańskiego “r” jest dosyć skomplikowaną, ale jakżeamerykańskiego “r” jest dosyć skomplikowaną, ale jakże

istotną kwestią, gdyż dźwięk ten jest niesamowicieistotną kwestią, gdyż dźwięk ten jest niesamowicieistotną kwestią, gdyż dźwięk ten jest niesamowicie
charakterystyczny dla wyżej wspomnianej odmiany. Ci zcharakterystyczny dla wyżej wspomnianej odmiany. Ci zcharakterystyczny dla wyżej wspomnianej odmiany. Ci z
was, którzy chcieliby odwiedzić USA muszą liczyć się nawas, którzy chcieliby odwiedzić USA muszą liczyć się nawas, którzy chcieliby odwiedzić USA muszą liczyć się na
przykład z nietypowymi jednostkami miary, które tamprzykład z nietypowymi jednostkami miary, które tamprzykład z nietypowymi jednostkami miary, które tam

obowiązują. Kilka przykładów poniżej:obowiązują. Kilka przykładów poniżej:obowiązują. Kilka przykładów poniżej:
-waga, zamiast w kilogramach, podawana jest w funtach-waga, zamiast w kilogramach, podawana jest w funtach-waga, zamiast w kilogramach, podawana jest w funtach

(pounds)(pounds)(pounds)
-temperaturę podaje się w stopniach Farenheita-temperaturę podaje się w stopniach Farenheita-temperaturę podaje się w stopniach Farenheita

-dystans mierzony jest nie w metrach i kilometrach, ale w-dystans mierzony jest nie w metrach i kilometrach, ale w-dystans mierzony jest nie w metrach i kilometrach, ale w
calach (inches), stopach (feet) oraz milach (miles)calach (inches), stopach (feet) oraz milach (miles)calach (inches), stopach (feet) oraz milach (miles)
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odmiana australijskaodmiana australijskaodmiana australijska

Kolejnym bardzo rozpoznawalnym dialektem jestKolejnym bardzo rozpoznawalnym dialektem jestKolejnym bardzo rozpoznawalnym dialektem jest
australijska odmiana angielskiego, którąaustralijska odmiana angielskiego, którąaustralijska odmiana angielskiego, którą

posługuje się ponad 20 milionówposługuje się ponad 20 milionówposługuje się ponad 20 milionów
Australijczyków. Dialekt ten bazuje naAustralijczyków. Dialekt ten bazuje naAustralijczyków. Dialekt ten bazuje na

standardzie brytyjskim, jednak posiada też cechystandardzie brytyjskim, jednak posiada też cechystandardzie brytyjskim, jednak posiada też cechy
odmiany amerykańskiej, a także zapożyczenia zodmiany amerykańskiej, a także zapożyczenia zodmiany amerykańskiej, a także zapożyczenia z

języków europejskich oraz aborygeńskich.języków europejskich oraz aborygeńskich.języków europejskich oraz aborygeńskich.
Przykładem zapożyczenia z językówPrzykładem zapożyczenia z językówPrzykładem zapożyczenia z języków

aborygeńskich jest wszystkim dobrze znanyaborygeńskich jest wszystkim dobrze znanyaborygeńskich jest wszystkim dobrze znany
kangaroo. Bardzo znaną i typową dla tegokangaroo. Bardzo znaną i typową dla tegokangaroo. Bardzo znaną i typową dla tego
dialektu cechą jest również tendencja dodialektu cechą jest również tendencja dodialektu cechą jest również tendencja do

skracania wyrazów, na przykład:skracania wyrazów, na przykład:skracania wyrazów, na przykład:
brekkie – breakfastbrekkie – breakfastbrekkie – breakfast
barbie– barbecuebarbie– barbecuebarbie– barbecue

selfie– self-portrait photographselfie– self-portrait photographselfie– self-portrait photograph
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odmianaodmianaodmiana
kanadyjskakanadyjskakanadyjska

Kanada jest wyjątkowa, jako że łączy ze sobąKanada jest wyjątkowa, jako że łączy ze sobąKanada jest wyjątkowa, jako że łączy ze sobą
cechy zarówno amerykańskiej jak i brytyjskiejcechy zarówno amerykańskiej jak i brytyjskiejcechy zarówno amerykańskiej jak i brytyjskiej

odmiany. Co więcej, odmiana ta charakteryzujeodmiany. Co więcej, odmiana ta charakteryzujeodmiany. Co więcej, odmiana ta charakteryzuje
się w dość dużym stopniu unikalnymsię w dość dużym stopniu unikalnymsię w dość dużym stopniu unikalnym
słownictwem pochodzącym z obszarusłownictwem pochodzącym z obszarusłownictwem pochodzącym z obszaru

kanadyjskiego i zawiera około 10 tys. słówkanadyjskiego i zawiera około 10 tys. słówkanadyjskiego i zawiera około 10 tys. słów
typowych jedynie dla właśnie tego dialektutypowych jedynie dla właśnie tego dialektutypowych jedynie dla właśnie tego dialektu
języka angielskiego. Przykładem takich słówjęzyka angielskiego. Przykładem takich słówjęzyka angielskiego. Przykładem takich słów

może być caribou czy chociażby kayak.może być caribou czy chociażby kayak.może być caribou czy chociażby kayak.
Najbardziej charakterystyczną cechą, jednakże,Najbardziej charakterystyczną cechą, jednakże,Najbardziej charakterystyczną cechą, jednakże,
jest stosowanie “Eh?” jako końcówki pytającejjest stosowanie “Eh?” jako końcówki pytającejjest stosowanie “Eh?” jako końcówki pytającej

(question tag)(question tag)(question tag)
It’s expensive, eh? co oznaczałoby po prostu It’sIt’s expensive, eh? co oznaczałoby po prostu It’sIt’s expensive, eh? co oznaczałoby po prostu It’s

expensive, don’t you think so?expensive, don’t you think so?expensive, don’t you think so?
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odmiana irlandzkaodmiana irlandzkaodmiana irlandzka

Dialekt Irlandii jest znany ze swojego dawnegoDialekt Irlandii jest znany ze swojego dawnegoDialekt Irlandii jest znany ze swojego dawnego
uroku i często pojawia się w popkulturze. Non-uroku i często pojawia się w popkulturze. Non-uroku i często pojawia się w popkulturze. Non-
native speakerzy będą zadowoleni, gdy dowiedząnative speakerzy będą zadowoleni, gdy dowiedząnative speakerzy będą zadowoleni, gdy dowiedzą
się, że Irlandczycy często całkowicie rezygnują zsię, że Irlandczycy często całkowicie rezygnują zsię, że Irlandczycy często całkowicie rezygnują z

wymawiania dźwięku “th”, zastępując gowymawiania dźwięku “th”, zastępując gowymawiania dźwięku “th”, zastępując go
łatwiejszymi do wymówienia alternatywami, takimiłatwiejszymi do wymówienia alternatywami, takimiłatwiejszymi do wymówienia alternatywami, takimi

jak “t” lub “d”. Dialekt irlandzki, ponadto,jak “t” lub “d”. Dialekt irlandzki, ponadto,jak “t” lub “d”. Dialekt irlandzki, ponadto,
charakteryzuje się kilkoma bardzo specyficznymicharakteryzuje się kilkoma bardzo specyficznymicharakteryzuje się kilkoma bardzo specyficznymi

wyrażeniami. Kilka przykładów:wyrażeniami. Kilka przykładów:wyrażeniami. Kilka przykładów:
gas – wesołygas – wesołygas – wesoły

cat – okropny (prawdopodobnie od “catastrophic”)cat – okropny (prawdopodobnie od “catastrophic”)cat – okropny (prawdopodobnie od “catastrophic”)
boot– nieatrakcyjna kobietaboot– nieatrakcyjna kobietaboot– nieatrakcyjna kobieta

dingen – bardzo dobrydingen – bardzo dobrydingen – bardzo dobry
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odmianaodmianaodmiana
południowoafrykańskapołudniowoafrykańskapołudniowoafrykańska

Chociaż nie jest to najpopularniejszy język wChociaż nie jest to najpopularniejszy język wChociaż nie jest to najpopularniejszy język w
RPA, kraj ten odznacza się dużą populacją osóbRPA, kraj ten odznacza się dużą populacją osóbRPA, kraj ten odznacza się dużą populacją osób

mówiących po angielsku, zwłaszcza wmówiących po angielsku, zwłaszcza wmówiących po angielsku, zwłaszcza w
obszarach miejskich, takich jak Kapsztad.obszarach miejskich, takich jak Kapsztad.obszarach miejskich, takich jak Kapsztad.
Mieszkańcy RPA nadali swoje znaczenieMieszkańcy RPA nadali swoje znaczenieMieszkańcy RPA nadali swoje znaczenie
niektórym frazom angielskim, zwłaszczaniektórym frazom angielskim, zwłaszczaniektórym frazom angielskim, zwłaszcza

związanym z czasem. Mylące jest to, że związanym z czasem. Mylące jest to, że związanym z czasem. Mylące jest to, że justjustjust
now i now nie oznaczają „od razu”, ale są bliżejnow i now nie oznaczają „od razu”, ale są bliżejnow i now nie oznaczają „od razu”, ale są bliżej

określenia „za chwilę”. Najbardziejokreślenia „za chwilę”. Najbardziejokreślenia „za chwilę”. Najbardziej
charakterystyczną cechą tego dialektu jestcharakterystyczną cechą tego dialektu jestcharakterystyczną cechą tego dialektu jest

jednakże podwajanie słów, na przykład fast fastjednakże podwajanie słów, na przykład fast fastjednakże podwajanie słów, na przykład fast fast
w znaczeniu “very fast” czy who whow znaczeniu “very fast” czy who whow znaczeniu “very fast” czy who who

oznaczające liczbę mnogą zaimka pytającegooznaczające liczbę mnogą zaimka pytającegooznaczające liczbę mnogą zaimka pytającego
“who”.“who”.“who”.
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odmiana indyjskaodmiana indyjskaodmiana indyjska
Innym dialektem, w którym rzadko spotykany jestInnym dialektem, w którym rzadko spotykany jestInnym dialektem, w którym rzadko spotykany jest
dźwięk “th”, jest angielski używany w Indiach. Wdźwięk “th”, jest angielski używany w Indiach. Wdźwięk “th”, jest angielski używany w Indiach. W
Indiach jest aż 120 milionów osób mówiących poIndiach jest aż 120 milionów osób mówiących poIndiach jest aż 120 milionów osób mówiących po

angielsku, jednak tylko dla garstki z nich angielski jestangielsku, jednak tylko dla garstki z nich angielski jestangielsku, jednak tylko dla garstki z nich angielski jest
pierwszym językiem. Indyjski angielski używa równieżpierwszym językiem. Indyjski angielski używa równieżpierwszym językiem. Indyjski angielski używa również
oryginalnego systemu liczb, używając słów takich jakoryginalnego systemu liczb, używając słów takich jakoryginalnego systemu liczb, używając słów takich jak

lakh, co oznacza 100 000. Może się to wydawać dziwnelakh, co oznacza 100 000. Może się to wydawać dziwnelakh, co oznacza 100 000. Może się to wydawać dziwne
dla osób niezaznajomionych z systemem, chociaż zdla osób niezaznajomionych z systemem, chociaż zdla osób niezaznajomionych z systemem, chociaż z

pewnością nie jest to dziwniejsze niż miary używane wpewnością nie jest to dziwniejsze niż miary używane wpewnością nie jest to dziwniejsze niż miary używane w
amerykańskim angielskim!amerykańskim angielskim!amerykańskim angielskim!

Oczywiście to tylko niektóre z ogromnej liczbyOczywiście to tylko niektóre z ogromnej liczbyOczywiście to tylko niektóre z ogromnej liczby
dialektów języka angielskiego istniejących na całymdialektów języka angielskiego istniejących na całymdialektów języka angielskiego istniejących na całym
świecie. Powyższe przykłady, jednakże, pokazują, żeświecie. Powyższe przykłady, jednakże, pokazują, żeświecie. Powyższe przykłady, jednakże, pokazują, że

warto być świadomym istnienia różnych odmian i niewarto być świadomym istnienia różnych odmian i niewarto być świadomym istnienia różnych odmian i nie
być zaskoczonym gdy ktoś zapyta nas na przykładbyć zaskoczonym gdy ktoś zapyta nas na przykładbyć zaskoczonym gdy ktoś zapyta nas na przykład

Fancy a cuppa?Fancy a cuppa?Fancy a cuppa?
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język angielski wjęzyk angielski wjęzyk angielski w
polskiej szkolepolskiej szkolepolskiej szkole

W maju 2022r. przeprowadziłam ankietę wśród klasW maju 2022r. przeprowadziłam ankietę wśród klasW maju 2022r. przeprowadziłam ankietę wśród klas
8 na temat ich odczuć względem języka8 na temat ich odczuć względem języka8 na temat ich odczuć względem języka

angielskiego. Jak każdy dobrze wie w polskichangielskiego. Jak każdy dobrze wie w polskichangielskiego. Jak każdy dobrze wie w polskich
szkołach, język angielski jest przedmiotemszkołach, język angielski jest przedmiotemszkołach, język angielski jest przedmiotem
obowiązkowym oraz można go zdawać naobowiązkowym oraz można go zdawać naobowiązkowym oraz można go zdawać na

egzaminie ósmoklasisty lub maturze.egzaminie ósmoklasisty lub maturze.egzaminie ósmoklasisty lub maturze.   
Pierwszym pytaniem zadanym przeze mnie wPierwszym pytaniem zadanym przeze mnie wPierwszym pytaniem zadanym przeze mnie w

ankiecie było „Jak oceniasz swój poziomankiecie było „Jak oceniasz swój poziomankiecie było „Jak oceniasz swój poziom
posługiwania się językiem angielskim”. Odpowiedźposługiwania się językiem angielskim”. Odpowiedźposługiwania się językiem angielskim”. Odpowiedź
badanych uczniów nie jest zadowalająca, ponieważbadanych uczniów nie jest zadowalająca, ponieważbadanych uczniów nie jest zadowalająca, ponieważ

aż 57,1% z nich odpowiedziało, że uważa, że ichaż 57,1% z nich odpowiedziało, że uważa, że ichaż 57,1% z nich odpowiedziało, że uważa, że ich
poziom znajomości języka angielskiego wynosi tylkopoziom znajomości języka angielskiego wynosi tylkopoziom znajomości języka angielskiego wynosi tylko

25%. Zapytałam się również czy badani boją się25%. Zapytałam się również czy badani boją się25%. Zapytałam się również czy badani boją się
rozmawiać po angielsku i ponownie 57,1% z nichrozmawiać po angielsku i ponownie 57,1% z nichrozmawiać po angielsku i ponownie 57,1% z nich

odpowiedziało, że tak. Postanowiłam znaleśćodpowiedziało, że tak. Postanowiłam znaleśćodpowiedziało, że tak. Postanowiłam znaleść
odpowiedź, dlaczego uczniowe tak bardzo boją sięodpowiedź, dlaczego uczniowe tak bardzo boją sięodpowiedź, dlaczego uczniowe tak bardzo boją się

języka angielskiego.języka angielskiego.języka angielskiego.   
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Zapytałam w ankiecie co jest przyczyną ichZapytałam w ankiecie co jest przyczyną ichZapytałam w ankiecie co jest przyczyną ich
obaw. Była to odpowiedź, w którejobaw. Była to odpowiedź, w którejobaw. Była to odpowiedź, w której

uczniowie sami musieli napisać przyczynę,uczniowie sami musieli napisać przyczynę,uczniowie sami musieli napisać przyczynę,
lecz znaczna większość napisała to samo.lecz znaczna większość napisała to samo.lecz znaczna większość napisała to samo.

Uczniowie boją się rozmawiać w tymUczniowie boją się rozmawiać w tymUczniowie boją się rozmawiać w tym
języku, ponieważ wymowa wielu wyrazówjęzyku, ponieważ wymowa wielu wyrazówjęzyku, ponieważ wymowa wielu wyrazów

sprawia im trudności. Zadałam równieżsprawia im trudności. Zadałam równieżsprawia im trudności. Zadałam również
pytania takie jak „Trudno Ci się uczypytania takie jak „Trudno Ci się uczypytania takie jak „Trudno Ci się uczy

j.angielskiego?”, „Co najbardziej sprawia Cij.angielskiego?”, „Co najbardziej sprawia Cij.angielskiego?”, „Co najbardziej sprawia Ci
problem w nauce języka angielskiego?”iproblem w nauce języka angielskiego?”iproblem w nauce języka angielskiego?”i

„Obawiasz się mówić w języku angielskim ze„Obawiasz się mówić w języku angielskim ze„Obawiasz się mówić w języku angielskim ze
swoim własnym akcentem?”. Na pierwsze iswoim własnym akcentem?”. Na pierwsze iswoim własnym akcentem?”. Na pierwsze i
ostatnie pytanie większość uczniów wybrałaostatnie pytanie większość uczniów wybrałaostatnie pytanie większość uczniów wybrała

odpowiedz „zależy”. Jednakże na drugieodpowiedz „zależy”. Jednakże na drugieodpowiedz „zależy”. Jednakże na drugie
pytanie 57,1% badanych wybrała naukępytanie 57,1% badanych wybrała naukępytanie 57,1% badanych wybrała naukę

czasów jako coś co najbardziej sprawia imczasów jako coś co najbardziej sprawia imczasów jako coś co najbardziej sprawia im
problem podczas nauki. Ostatnie pytanieproblem podczas nauki. Ostatnie pytanieproblem podczas nauki. Ostatnie pytanie

brzmiało „Twierdzisz, że j.angielski przydabrzmiało „Twierdzisz, że j.angielski przydabrzmiało „Twierdzisz, że j.angielski przyda
Ci się w życiu?” W tym przypadku wszyscy,Ci się w życiu?” W tym przypadku wszyscy,Ci się w życiu?” W tym przypadku wszyscy,
czyli 100% badanych zaznaczyło odpowiedźczyli 100% badanych zaznaczyło odpowiedźczyli 100% badanych zaznaczyło odpowiedź

twierdzącą.twierdzącą.twierdzącą.
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porównanieporównanieporównanie
brytyjskibrytyjskibrytyjskiamerykańskiamerykańskiamerykański australijskiaustralijskiaustralijski

Cookie Biscuit BiscuitCookie Biscuit BiscuitCookie Biscuit Biscuit   
   

Candy Sweets LolliesCandy Sweets LolliesCandy Sweets Lollies   
   

Sneakers Trainers RunnersSneakers Trainers RunnersSneakers Trainers Runners   
   

Bell pepper Pepper CapsicumBell pepper Pepper CapsicumBell pepper Pepper Capsicum   
   

French fries Chips Hot chipsFrench fries Chips Hot chipsFrench fries Chips Hot chips   
   

Pants Trousers PantsPants Trousers PantsPants Trousers Pants   
   

Underwear Underpants UndiesUnderwear Underpants UndiesUnderwear Underpants Undies   
   

Sweater Jumper JumperSweater Jumper JumperSweater Jumper Jumper
   

Flashlight Torch TorchFlashlight Torch TorchFlashlight Torch Torch   
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rozmowa z osobamirozmowa z osobamirozmowa z osobami
zamieszkującymi krajezamieszkującymi krajezamieszkującymi kraje

anglojęzyczneanglojęzyczneanglojęzyczne   
W kwietniu i maju 2022r. zdobyłam możliwośćW kwietniu i maju 2022r. zdobyłam możliwośćW kwietniu i maju 2022r. zdobyłam możliwość

przeprowadzenia krótkiego wywiadu z członkami mojejprzeprowadzenia krótkiego wywiadu z członkami mojejprzeprowadzenia krótkiego wywiadu z członkami mojej
rodziny, którzy mieszkają poza terenem Polski. Najważniejsząrodziny, którzy mieszkają poza terenem Polski. Najważniejsząrodziny, którzy mieszkają poza terenem Polski. Najważniejszą
rzeczą o którą chciałam ich zapytać, było to czy trudno jest sięrzeczą o którą chciałam ich zapytać, było to czy trudno jest sięrzeczą o którą chciałam ich zapytać, było to czy trudno jest się

przyzwyczaić do kompletnie innego języka i akcentu,przyzwyczaić do kompletnie innego języka i akcentu,przyzwyczaić do kompletnie innego języka i akcentu,
spowodowanego wytworzeniem się dialektu na danychspowodowanego wytworzeniem się dialektu na danychspowodowanego wytworzeniem się dialektu na danych

obszarze geograficznym. Wszyscy moi rozmówcyobszarze geograficznym. Wszyscy moi rozmówcyobszarze geograficznym. Wszyscy moi rozmówcy
odpowiedzieli, że początkowo był to dla nich szok, noweodpowiedzieli, że początkowo był to dla nich szok, noweodpowiedzieli, że początkowo był to dla nich szok, nowe
miejsce, nowy język, wszystko tak odmienne od tego comiejsce, nowy język, wszystko tak odmienne od tego comiejsce, nowy język, wszystko tak odmienne od tego co

słyszeli na codzień. Dowiedziałam się również, że angielski,słyszeli na codzień. Dowiedziałam się również, że angielski,słyszeli na codzień. Dowiedziałam się również, że angielski,
którego uczymy się w szkole lub na różnych kursach różni sięktórego uczymy się w szkole lub na różnych kursach różni sięktórego uczymy się w szkole lub na różnych kursach różni się
od tego, który używany jest w praktyce. Native speakerzy wod tego, który używany jest w praktyce. Native speakerzy wod tego, który używany jest w praktyce. Native speakerzy w
swoich wypowiedziach używają slangu, skrótów oraz słówswoich wypowiedziach używają slangu, skrótów oraz słówswoich wypowiedziach używają slangu, skrótów oraz słów

często nam nieznanych, ponieważ w polskiej szkole uczymy sięczęsto nam nieznanych, ponieważ w polskiej szkole uczymy sięczęsto nam nieznanych, ponieważ w polskiej szkole uczymy się
określonego dialektu języka angielskiego pomimo tego, że naokreślonego dialektu języka angielskiego pomimo tego, że naokreślonego dialektu języka angielskiego pomimo tego, że na

całym świecie jest ich wiele i każdy różni się od siebie.całym świecie jest ich wiele i każdy różni się od siebie.całym świecie jest ich wiele i każdy różni się od siebie.
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