
Topic: Telling the time- podawanie godziny. 

 

Istnieją dwa podstawowe sposoby podawania czasu. Pierwszym sposobem, o którym warto 

wspomnieć, jest tzw. tradycyjny. Użyjemy go w większości codziennych sytuacji 

związanych z podawaniem godzin. Drugi sposób, formalny – używany jest przy pisaniu 

godzin oraz w bardziej oficjalnych sytuacjach. Zobaczmy zatem po kolei, jak konstruować 

godziny po angielsku na obydwa sposoby. 

 

1. Na początek warto zapamiętać, że przy podawaniu godziny zawsze zaczynamy od 

"It's". 

Przy pełnych godzinach korzystamy z konstrukcji: 

"It's" + "okrągła" godzina 

Przykładowo: 

It's one o'clock. - 1:00 

It's two o'clock. - 2:00 

It's three o'clock. - 3:00 

 

 

2. Aby podać godzinę z minutami, używamy wyrażeń ze słowami past/after oraz to. 

Gdy chcemy podać godzinę z minutami od 1 do 30, używamy słów past/after, co oznacza 

po polsku "po". Gdy mówimy, że jest 15 minut po jakiejś godzinie lub jest w pół do (30 minut 

po jakiejś godzinie) następnej godziny, słowa fifteen oraz thirty możemy zamienić 

na quarter (kwadrans) oraz half (połowa). Możemy też po prostu słownie podać liczby 

stanowiące godziny i minuty - takiej formy używamy w formalnych sytuacjach. 

Aby podać godzinę z pierwszej połowy godziny używamy konstrukcji: 

"It's" + minuty + past/after + godzina 

 

lub po prostu 

 

"It's" + godzina + minuty 

Przykładowo: 

It's five eleven (p.m.). - 17:11 

It's eleven past five (p.m.). - 17:11 

It's eleven after five (p.m.). - 17:11 

 



Gdy chcemy podać godzinę z minutami od 31 do 59, używamy słowa to. Podobnie, jak 

wcześniej, jeśli do pełnej godziny zostało 15 minut, możemy użyć słowa quarter. 

Przykładowo: 

It's seventeen to six (p.m.). - 17:43 lub 

It's five forty-three (p.m.). - 17:43 

3. Pytanie się o godzinę (asking for the time) 

What time is it? – Która jest godzina? 

What's the time? - Która godzina? 

Can you tell me the time, please?- Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina? 

 

Zadanie 1 

Wykonaj zadania z podanej poniżej strony. Po skończeniu zadań, kliknij „Finish,” wpisz 

swoje imię i nazwisko i kliknij „Send.” 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4

ed55y6s8&m=n&sr=n&l=mr&i=dofxf&r=kv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&sr=n&l=mr&i=dofxf&r=kv
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&sr=n&l=mr&i=dofxf&r=kv


Topic: Revision- powtórzenie wiadomości z rozdziału 3. 

 

Powtórzenie: 

1. Czas Present Simple- zdania twierdzące, pytania i przeczenia. 

2. Nazwy zawodów. 

3. Kolejność słów w pytaniach. 

4. Wyrażenia czasownikowe. 

 

Zadanie 1 

Wykonaj zadania z podanej poniżej strony. Po skończeniu zadań, kliknij „Finish,” wpisz 

swoje imię i nazwisko i kliknij „Send.”  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4

ed55y6s8&m=n&sr=n&is=y&ia=y&l=vx&i=souzzt&r=em 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&sr=n&is=y&ia=y&l=vx&i=souzzt&r=em
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Elementary&s=J%C4%99zyk%20angielski&t=z4ed55y6s8&m=n&sr=n&is=y&ia=y&l=vx&i=souzzt&r=em


 


