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CIEKAWOSTKI O JĘZYKU ANGIELSKIM



Półtora miliarda ludzi mówi 
po angielsku

Po angielsku możesz porozumieć się z co piątą 
osobą na świecie.

Spośród ponad 40  milionów użytkowników 
Internetu na świecie, około 80% komunikuje 

się w języku angielskim



Angielski jest urzędowym
językiem przestrzeni
powietrznej

Chcesz zostać pilotem? 
Ucz się języka angielskiego!
W powietrzu nie ma czasu na Google Translate!

W 1962 roku Organizacja Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego ICAO wprowadziła przepisy, 
zgodnie z którymi wszyscy piloci i kontrolerzy lotu
muszą znać język angielski.

To właśnie dlatego kapitan samolotu i jego załoga
zawsze dobrze mówią po angielsku, bez względu na
to, skąd i dokąd lecisz.



Język angielski zawdzięcza
ponad 1000 słów Williamowi 
Shakespear’owi



Język angielski co dwie 
godziny staje się 
bogatszy o nowe słowo

Redaktorzy popularnego anglojęzycznego 
słownika Oxford English Dictionary oszacowali, że 
każdego roku zasób angielskiego 
słownictwa zwiększa się o około 4000 nowych słów.

Oznacza to, że nowe słowo pojawia się średnio co 
dwie godziny!

W 2011 roku do słownika Oxford English Dictionary 
trafił popularny w Internecie wyraz

lol (ang. „laughing out loud”). – dużo śmiechu



Couch potato
– kanapowiec

(osoba, która
godzinami

przesiaduje na
kanapie (couch)

i ogląda
telewizję)



Mouse
potato oznacza

kogoś, kto spędza
dużo czasu przed

komputerem.



Słowne „krzyżówki”
W języku angielskim nowe słowa często powstają poprzez skrzyżowanie dwóch już istniejących. 
Zbitka słowna zazwyczaj zawiera w sobie znaczenie dwóch słów, z których została utworzona.

hungry (głodny) + angry (zły) = hangry (zły z powodu głodu)



breakfast (śniadanie) + lunch
= brunch (późne śniadanie, posiłek jedzony 

między śniadaniem a lunchem)

British( Brytyjczyk/ Brytyjka/brytyjski) + exit (wyjście)
= Brexit (wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej)



Palindrom to słowo lub zdanie, 
które czytane od lewej lub od 

prawej strony brzmi tak samo.

Przykładem angielskiego 
palindromu jest słowo

madam - zwrot 
grzecznościowy w stosunku do 
kobiety: 

"szanowna pani", 
"proszę pani"



Powtórzenie 
pewnych słów w 

języku angielskim 
daje nowe słowo

Proces taki nazywamy mianem reduplikacji.

Przykładem reduplikacji w języku angielskim 
może być so-so, które oznacza „tak sobie ”



W języku angielskim nazwy wszystkich kontynentów rozpoczynają się i kończą
tą samą literą: America, Antarctica, Europe, Asia, Australia i Africa.



Uważaj na 
„fałszywych 
przyjaciół”

”False friends” tłumaczone są na polski jako “fałszywi przyjaciele”.
Skąd taka nazwa? To proste!
False friends to angielskie słowa, których brzmienie lub pisownia 
przypomina słowa z języka polskiego.



ZAPAMIĘTAJ!



Nie myl ze słowem fabryka

Prawidłowe znaczenie: tkanina



Nie myl ze słowem recepta

Prawidłowe znaczenie: paragon



Nie myl ze słowem karnacja

Prawidłowe znaczenie: goździk



Nie myl ze słowem pensja

Prawidłowe znaczenie: emerytura



Nie myl ze słowem gimnazjum

Prawidłowe znaczenie: sala gimnastyczna



Nie myl ze słowem pasta

Prawidłowe znaczenie: makaron



Nie myl ze słowem: dres

Prawidłowe znaczenie: 
sukienka



Nie myl ze słowem: pupil

Prawidłowe znaczenie: uczeń



Nie myl ze słowem: sałata

Prawidłowe znaczenie: sałatka



Wyraz goodbye („żegnaj”) w języku
staroangielskim/anglosaskim 

kiedyś brzmiał

”God be with ye”
(„Z panem Bogiem!”).


