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Odmiana czasownika ‘be’ (być) przez osoby. 

I am – Ja jestem    We are – My jesteśmy 

You are – Ty jesteś    You are – Wy jesteście 

He is – On jest    They are – Oni, One są 

She is – Ona jest 

It is – Ono jest/To jest 

 

Znając tę odmianę możemy już budować krótkie zdania po angielsku, np.: 

I am Polish. – Ja jestem Polakiem. 

You are a doctor. – Ty jesteś lekarzem. 

He is English. – On jest Anglikiem. 

She is pretty. – Ona jest ładna. 

They are from Scotland. – Oni są ze Szkocji. 

 

Pytania tworzymy w ten sposób, że am, is, are przenosimy na początek zdania, np.: 

Am I Polish? – Czy ja jestem Polakiem? 

Are you a doctor? – Czy ty jesteś lekarzem? 

Is he English? – Czy on jest Anglikiem? 

Is she pretty? – Czy ona jest ładna? 

Are they from Scotland? – Czy oni są ze Szkocji? 

 

Formę przeczącą stosujemy w ten sposób, że dodajemy słówko not, np.: 

I am not – Ja nie jestem   We are not – My nie jesteśmy 

You are not  – Ty nie jesteś   You are not – Wy nie jesteście 

He is not – On nie jest   They are not – Oni, One nie są 

She is not – Ona nie jest 

It is not – Ono nie jest 

 

I am not Polish. – Ja nie jestem Polakiem. 

You are not a doctor. – Ty nie jesteś lekarzem. 

He is not English. – On nie jest Anglikiem. 

She is not pretty. – Ona nie jest ładna. 

They are not from Scotland. – Oni nie są ze Szkocji. 

 

Jeśli chodzi o zdania przeczące, to Anglicy najczęściej stosują skróty. Skróty można stosować w dwojaki 

sposób, np.: 

 

I’m not – Ja nie jestem (w tym przypadku jest to jedyny dopuszczalny skrót) 

You’re not lub You aren’t – Ty nie jesteś  

He’s not lub He isn’t – On nie jest 

She’s not lub She isn’t – Ona nie jest 

It’s not lub It isn’t – Ono nie jest 

We’re not lub We aren’t – My nie jesteśmy 

You’re not lub You aren’t – Wy nie jesteście 

They’re not lub They aren’t – Oni,  One nie są 

 

Powyższe skróty polegają na tym, że na przykład: You łączymy z are i otrzymujemy You’re  

lub are łączymy z not  i trzymujemy aren’t. 
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W języku angielskim na pytania nie odpowiadamy z reguły pełnym zdaniem, a stosujemy tak zwane krótkie 

odpowiedzi, np.: 

 

Is she a nurse? – Czy ona jest pielęgniarką? 

Yes, she is. – Tak, ona jest.    albo 

No, she isn’t. – Nie, ona nie jest. 

 

Are they footballers? – Czy oni są piłkarzami? 

Yes, they are. – Tak, oni są.    albo 

No, they aren’t. – Nie, oni nie są. 

 

W krótkich odpowiedziach nie możemy stosować imion ani nazw, a tylko zaimki osobowe – I, you, he, she, 

it, we, they. Zatem w praktyce będzie to wyglądało następująco: 

 

Is Anna at home? – Czy Anna jest w domu? 

Yes, she is. – Tak, ona jest.    albo 

No, she isn’t. – Nie, ona nie jest. 

 

Are the students at school? – Czy uczniowie są w szkole? 

Yes, they are. – Tak, oni są.     albo 

No, they aren’t. – Nie, oni nie są. 

 

 

Wpisując odpowiedni czasownik ‘be’ (być), musimy zwracać uwagę na to, kto lub co jest naszym 

podmiotem, czy jest to liczba pojedyncza, czy mnoga. I tak na przykład: 

 

The rubber ..is.. on the table. – Gumka jest na stole.  

W zdaniu tym poprawnym czasownikiem ‘be’ (być) jest forma ‘is’, bowiem The rubber (gumka) to rzecz, 

więc traktujemy ją jak ‘it’, a wiemy, że czasownikiem ‘be’ dla it jest is, jak pokazane powyżej (It is – Ono 

jest). 

 

Krakow and Wroclaw ..are.. cities in Poland. – Kraków i Wrocław są miastami w Polsce. 

W tym zdaniu poprawnym czasownikiem jest are, bowiem Kraków i Wrocław to liczba mnoga, czyli dwa 

miasta, a więc inaczej One. Po angielsku One są – They are. 

 

My dad ..is.. in the garage. – Mój tata jest w garażu.   

My dad to On czyli He, a wiemy, że On jest – He is. 

 

Natalie and Monica ..are.. from Australia. – Natalie i Monica są z Australii. 

Natalie and Monica to dwie dziewczyny czyli One (They), a wiemy, że One są – They are. 

 

Podsumowując: 

 

John 

Michael          to On, czyli po angielsku He. 

Piotr 

My mum and I 

I and my dog            to My, czyli po angielsku We. 

You and I 

Anna 

Monica           to Ona, czyli po angielsku She. 

Elizabeth 

You and your dad 

Your mum and you       to Wy, czyli po angielsku You. 

You and your cat 

The pen 

The car               to rzecz, czyli po angielsku It. 

The phone 

Hanna and Mark 

Lódź and Sopot       to Oni/One, czyli po angielsku They. 

My parents 

 

 



1. Wstaw odpowiedni czasownik ‘be’ (być) w poniższych zdaniach (am, are, is). 

 

1) My mum .................. in the kitchen. 

2) The students ................... at school. 

3) My grandmother ................. from Brazil. 

4) I ................. a basketball fan. 

5) It .................... Thursday today. 

6) We ....................... in the car. 

7) The grandma ..................... at home. 

8) They ..................... from London. 

9) He ..................... not your friend. 

10) Hey John! I .................... here! 

11) How old ....................... you? 

12) Mike and Sean ..................... from Scotland.  

13) New York and Boston ................. cities in the USA.  

14) David ..................... at school today.  

15) Liz and Greg ..................... friends.  

16) We .................... in the same class.  

17) They ....................... nice girls. 

18) My aunt .................... in hospital.  

19) What time ..................... it?  

20) It ....................... 10 o'clock. 

 

2. Wstaw odpowiedni czasownik ‘be’ (być) w poniższych zdaniach w formie przeczącej (am not, aren’t, 

isn’t). 

 

1) They ..................................... hungry. 

2) My sister .............................. in her room. 

3) Torono and Ontario .......................... in the USA. 

4) It ................................. cold today. 

5) He ............................... good at Maths. 

6) My dog ................................ big. 

7) I ..................................... surprised. 

8) Ela and Maria ........................... at home. 

9) My cousin ............................... in Poland now. 

10) The fridge ................................ in the hall. 

11) I ........................................ sleepy. 

12) Children ................................ in the garden. 

13) The students .............................. happy. 

14) Adam ................................. tall. 

15) It ..................................... Sunday today. 

16) The eggs ................................. in the fridge. 

17) She ..................................... late for school. 

18) Cars ........................................ cheap. 

19) We ......................................... from Canada. 

20) Sweets ....................................... healthy. 

 

3. Wstaw odpowiedni czasownik ‘be’ (być) w poniższych zdaniach w formie pytającej (Am, Are, Is). 

 

1) .............................you hungry? 

2) ........................... she from the UK? 

3) ............................ they from Mexico? 

4) ............................ he Italian? 

5) ............................ you happy? 

6) ............................ Kinga your sister? 

7) ............................ they surprised? 

8) ........................... Tom and Molly married? 

9) ............................ we tired? No, we aren't. 

10) ........................... Mr Smith a doctor? 

11) ............................. Michael English? 

12) ............................ you from France?  

13) ............................ we the first to come?  

14) ........................... I late?  

15) ........................... it a machine?  

16) ........................... she your friend?  

17) .......................... they on a school trip? 

18) .......................... it Friday today? 

19) ........................... Max and Liz your cousins? 

20) ......................... your dad a fire-fighter? 

 


