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  Wstęp 

 

Na każdym etapie nauki języka angielskiego napotkamy na problem, czy powiedzieć 80% is happy 

czy 80% are happy, He is one of the boys who play football czy He is one of the boys who plays 

football itd. Najlepszym sposobem pokazania różnic między językiem polskim i angielskim jest 

kontekstowe zestawienie czasowników w ćwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze 

obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (język polski) 

w tekście języka docelowego (język angielski), przeprowadzając porównania między dwoma 

językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę, np.:  

1. Four times six is/are twenty four.     

Cztery razy sześć równa się dwadzieścia cztery. 

 

2. The only solution is more frequent meetings.   

Jedynym rozwiązaniem są częstsze spotkania. 

 

3. More frequent meetings are the only solution.    

Częstsze spotkania są jedynym rozwiązaniem.  

 

Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka 

angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i 

dojść z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady 

zdań, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły 

zakres - wyczerpująco przedstawić. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą 

ilością przykładów zdań mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia 

językowego.  

         Radosław Więckowski 

4ad@gazeta.pl 
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1. Both, all, each, every, either, neither, none 

 

Wymowa: both [bəʊθ] ; each [i:t∫] ; every [evri] ; either [aɪðə(r) lub i:ðə(r)] ; neither [naɪðə(r) lub 

ni:ðə(r)] 

 

1.  

1. That’s all that I know.        

To wszystko, co wiem 

2. All who know him like him. = All those who know him like him.  

Wszyscy ci, którzy go znają, go lubią. 

3. Everybody/everyone is happy.     

Wszyscy są szczęśliwi. = Każdy jest szczęśliwy.   

4. Everybody/everyone knows him.     

Wszyscy go znają. = Każdy go zna. 

 

1. Wszystko, co widziałeś, było zaskakujące. 2. Wszyscy ci, którzy to widzieli, byli zaskoczeni. 3. 

Wszyscy są zainteresowani to zobaczyć. = Każdy jest zainteresowany to zobaczyć. 4. Wszystko, co 

słyszeliście, było zaskakujące. 5. Wszyscy ci, którzy to słyszeli, byli zaskoczeni.  6. Wszyscy są 

zaskoczeni słysząc to. = Każdy jest zaskoczony słysząc to. 7. Wszyscy ją podziwiają. (admire) = 

Każdy ją podziwia. 

2.  

1. The damage was done by either the wind or vandals. 

The damage was done either by the wind or by vandals. 

Szkody były wyrządzone albo przez wiatr albo przez wandali. 

 

2. He was in both Poland and Germany. 

He was both in Poland and in Germany. 

Był zarówno w Polsce jak i w Niemczech. 

 

Poniższe zdania należy przetłumaczyć w dwóch wariantach wg wzorów powyżej: 

1. Szkody były wyrządzone albo przez silny wiatr albo przez grad. (hail) 2. Byłem zarówno w 

Paryżu jak i w Londynie. 3. Ten obraz był namalowany albo przez Kate albo przez Susan. 4. Oni byli 

zarówno w Chinach jak i w USA. 

3.  

1. I have neither the time nor the money.    

Nie mam ani czasu, ani pieniędzy. 

2. She is neither able nor willing to go there.   

Ona ani nie jest w stanie, ani nie jest chętna tam jechać. 

3. I’ve seen neither him nor her.     

Nie widziałam ani jego, ani jej. 
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1. Nie mam ani samochodu, ani pieniędzy. 2. To nie jest ani mądre (clever), ani śmieszne. 3. Nie 

mogłem (ani) jeść ani spać. 4. Nie zadzwoniłem ani do nich, ani do niej. 

4.  

1. I can’t come today or tomorrow. = I can’t come today nor tomorrow.    

Nie mogę przyjść dzisiaj ani też jutro. 

2. I can come neither today nor tomorrow.     

Nie mogę przyjść ani dzisiaj ani jutro.  

 

3. She doesn’t drink or smoke. = She doesn’t drink nor smoke.       

Ona nie pije, ani też nie pali. 

4. She neither drinks nor smokes.      

Ona (ani) nie pije, ani nie pali.  

 

5. He will not permit the change or even consider it. = He will not permit the change nor even 

consider it.  

On nie pozwoli na zmianę, ani też nie weźmie jej pod uwagę. 

6. He will neither permit the change nor even consider it.   

On nie pozwoli ani na zmianę ani nie weźmie jej pod uwagę. 

 

7. He has no experience or interest in football. = He has no experience nor interest in football. 

On nie ma doświadczenia, ani też nie interesuje się piłką. 

8. He has neither experience nor interest in football.    

On nie ma ani doświadczenia ani nie interesuje się piłką.  

 

9. They were not rich or happy. = They were not rich nor happy.     

Oni nie byli bogaci, ani też szczęśliwi. 

10. They were neither rich nor happy.      

Oni nie byli ani bogaci, ani szczęśliwi. 

 

1. Nie mogę do nich zadzwonić jutro ani też w przyszłym tygodniu. = Nie mogę do nich zadzwonić 

ani jutro ani w przyszłym tygodniu. 2. On nie gra w tenisa ani też nie uprawia judo. (do judo) = On 

ani nie gra w tenisa ani nie uprawia judo. (do judo) 3. On nie przyjedzie do Londynu, ani też nie 

weźmie udziału w (take part in) konferencji w Paryżu. = On ani nie przyjedzie do Londynu, ani nie 

weźmie udziału w (take part in) konferencji w Paryżu. 4. Ona nie ma doświadczenia ani też 

odpowiedniego wykształcenia. (proper education) = Ona nie ma ani doświadczenia ani 

odpowiedniego wykształcenia. (proper education) 5. Oni nie byli zaskoczeni (surprised), ani też 

zainteresowani. (interested) = Oni nie byli ani zaskoczeni ani zainteresowani. 
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5.  

1. He can’t find anyone, nor does he expect to find anyone in the future.   

On nikogo nie może znaleźć, i nawet nie spodziewa się kogokowiek znaleźć w przyszłości. 

2. He doesn’t have the time, nor does he have the money.     

On nie ma czasu i nie ma też pieniędzy. 

3. You don’t have to tell him, nor should you.       

Nie musisz mu mówić, a nawet nie powinieneś. 

 

1. On nikogo nie może zatrudnić (employ), i nawet nie spodziewa się kogokowiek zatrudnić w 

przyszłości. 2. On nie ma pieniędzy i nie ma też odpowiedniej kadry. (the proper staff) 3. Nie musisz 

do nich dzwonić, a nawet nie powinieneś. 

6.  

Zaimki either i neither stosujemy mówiąc o dwóch osobach lub rzeczach. Either znaczy 1. jeden albo 

drugi (którykolwiek) 2. jeden i drugi = oba, obie, oboje. Zaimek neither znaczy: 1. ani jeden ani drugi 

= ani ten ani tamtem 2. żaden (z dwojga) 

 

Poniższe zdanie ma dwa znaczenia: 

A statue can be placed at either end of the avenue. 

 

1. A statue can be placed at one or the other end of the avenue. 

Można postawić posąg na jednym albo drugim końcu alei.  

 

2. A statue can be placed at one and the other end of the avenue.  

A statue can be placed at both ends of the avenue.  

Można postawić posąg na jednym i drugim końcu alei.  

Można postawić posąg na obu końcach alei. 

 

1. Użyj jedną albo drugą rękę. 2. Użyj jedną i drugą rękę. = Użyj obie ręce. 3. Jesienią możesz 

ubierać jeden albo drugi płaszcz. (coat) 4. Jesienią możesz ubierać jeden i drugi płaszcz. = 

Jesienią możesz ubierać oba płaszcze. 5. Możesz nosić te pierścionki (rings) na jednej albo drugiej 

ręce. 6. Możesz nosić te pierścionki na jednej i drugiej ręce. = Możesz nosić te pierścionki na obu 

rękach. 7. Można postawić ten kosz (bin) na jednym albo drugim końcu ścieżki. (path) 8. Można 

postawić ten kosz na jednym i drugim końcu ścieżki. = Można postawić ten kosz na obu końcach 

ścieżki. 9. Oni łowią ryby (angle for fish) po jednej albo drugiej stronie rzeki. (side of the river) 10. 

Oni łowią ryby po jednej i drugiej stronie rzeki. = Oni łowią ryby po obu stronach rzeki. 

7.  

1. I have my (very) own car. = I have a car of my (very) own.    

Mam swój własny samochód. 

2. I have somebody else’s car.       

Mam cudzy samochód. 
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1. Oni mają swoje własne laptopy. 2. Oni mają cudze laptopy. 3. Ona mieszka w swoim własnym 

mieszkaniu 4. Ona mieszka w cudzym mieszkaniu.  

8.  

1. Both women wrote it.   

Both the women wrote it.  

Both of the women wrote it.  

Obie kobiety to napisały. 

 

2. All women wrote it.   

All the women wrote it.  

All of the women wrote it.  

Wszystkie kobiety to napisały. 

 

1. Obaj gracze byli zadowoleni. 2. Wszyscy gracze byli zadowoleni. 3. Obie dziewczyny znają 

odpowiedź. 4. Wszystkie dziewczyny znają odpowiedź. 5. Obaj chłopcy chcą wygrać. 6. Wszyscy 

chłopcy chcą wygrać. 

9.  

1. Each item has been checked.     

Każdy produkt (oddzielnie, z osobna) był sprawdzony. 

2. Every item has been checked.     

Każdy produkt (wszystkie produkty) był sprawdzony. 

3. Every one of their houses was different.   

Każdy z ich domów był inny. (wszystkie domy razem wzięte) 

4. Each (one) of their houses was different.    

Każdy z ich domów był inny. (oddzielnie, z osobna) 

5. Each time I wash my car it rains. = Every time I wash my car it rains.   

Za każdym razem, kiedy myję samochód, pada. 

6. Each three students will write it. = Every three students will write it.   

Każda trójka studentów to napisze. 

7. Every other week I wash my car.    

Co drugi tydzień myję samochód. 

  

1. Każde dziecko (oddzielnie, z osobna) dostało prezent. 2. Każde dziecko (wszystkie dzieci dostały 

jeden prezent) dostało prezent. 3. Każdy podróżujący musi mieć bilet. 4. Każdy tydzień ma siedem 

dni. 5. Nie każdy miesiąc ma 31 dni. 6. Każdy po kolei (oddzielnie, z osobna) odpowiedział na 

pytani. 7. Każde dziecko (wszystkie dzieci lubią) lubi prezenty. 8. Każde dziecko w mojej klasie lubi 

prezenty. 9. Za każdym razem, kiedy ja się uczę, ona włącza radio. 10. Co drugi miesiąc gram w 

tenisa. 11. Każda trójka studentów to wyśle. 12. Każde dziecko (wszystkie dzieci lubią) lubi zabawki. 

13. Każde dziecko (oddzielnie, z osobna) dostało zabawkę. 14. Każdy z pokoi (wszystkie pokoje) był 

zajęty. (occupied) 15. Każda z moich cioć (oddzielnie, z osobna) kupiła mi prezent. 16. Każdy 



10 

 

gitarzysta (oddzielnie, z osobna) ma swój własny styl grania. 17. Każdy gitarzysta (wszyscy gitarzyści) 

powinien dużo ćwiczyć.  

10.  

1. He helps neither of us. = He doesn’t help either of us.     

On nie pomaga żadnemu z nas (dwóch). 

2. He helps neither of you. = He doesn’t help either of you.     

On nie pomaga żadnemu z was (dwóch). 

3. He helps neither of them. = He doesn’t help either of them.     

On nie pomaga żadnemu z nich (dwóch). 

 

4. He helps all of us. = He helps us all.      

On pomaga nam wszystkim. 

5. He helps all of you. = He helps you all.      

On pomaga wam wszystkim. 

6. He helps all of them. = He helps them all.      

On pomaga im wszystkim. 

 

7. He helps both of us. = He helps us both.      

On pomaga nam obu. 

8. He helps both of you. = He helps you both.      

On pomaga wam obu. 

9. He helps both of them. = He helps them both.     

On pomaga im obu. 

 

10. He helps us each of us. = He helps us each.     

On pomaga każdemu z nas (z osobna). 

11. He helps us each of you. = He helps you each.     

On pomaga każdemu z was (z osobna). 

12. He helps us each of them. = He helps them each.     

On pomaga każdemu z nich (z osobna). 

 

1. Zadzwoniliśmy do nich wszystkich. 2. Zadzwoniliśmy do nich obu. 3. Zadzwoniliśmy do każdego 

z nich (z osobna). 4. Nie zadzwoniliśmy do żadnego z nich (dwóch). 5. Wysłałem SMSa do was 

wszystkich. 6. Wysłałem SMSa do was obu. 7. Wysłałem SMSa do każdego z was (z osobna). 8. Nie 

wysłałem SMSa do żadnego z was (dwóch). 9. Ona pomogła nam wszystkim. 10. Ona pomogła 

nam obu. 11. Ona pomogła każdemu z nas (z osobna). 12. Ona nie pomogła żadnemu z nas 

(dwóch). 13. To dotyczy (concern) nas wszystkich. 14. To dotyczy nas obu. 15. To dotyczy każdego z 

nas (z osobna). 16. To nie dotyczy żadnego z nas (dwóch). 
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11.  

1. None of us is happy. = None of us are happy.       

Żaden z nas nie jest szczęśliwy. (W zdaniu mowa jest o więcej niż dwóch osobach)  

2. None of you is happy. = None of you are happy.   

Żaden z was nie jest szczęśliwy. 

3. None of them is happy. = None  

of them are happy.    

Żaden z nich nie jest szczęśliwy. 

 

1. Żaden z nas nie jest zajęty. 2. Żaden z was nie jest zajęty. 3. Żaden z nich nie jest zajęty.  

 

1. None of us is writing it. = None of us are writing it.    

Żaden z nas tego teraz nie pisze.    

2. None of you is writing it. = None of you are writing it.  

Żaden z was tego teraz nie pisze.    

3. None of them is writing it. = None of them are writing it. 

Żaden z nich tego teraz nie pisze.    

 

1. Żaden z nas nie gra teraz w tenisa. 2. Żaden z was nie gra teraz w tenisa. 3. Żaden z nich nie gra 

teraz w tenisa. 

1. None of us write it. = None of us writes it.    

Żaden z nas tego nie pisze. (ogólnie) 

2. None of you write it. = None of you writes it.     

Żaden z was tego nie pisze. (ogólnie) 

3. None of them write it. = None of them writes it.    

Żaden z nich tego nie pisze. (ogólnie) 

 

1. Żaden z nas nie gra w tenisa. (ogólnie) 2. Żaden z was nie gra w tenisa. (ogólnie) 3. Żaden z nich 

nie gra w tenisa. (ogólnie) 

1. None of us will write it.      

Żaden z nas tego nie napisze.  

2. None of you will write it.      

Żaden z was tego nie napisze.  

3. None of them will write it.      

Żaden z nich tego nie napisze.  

 

1. Żaden z nas nie zagra jutro w tenisa. 2. Żaden z was nie zagra jutro w tenisa. 3. Żaden z nich nie 

nie zagra jutro w tenisa. 

1. None of us will be writing it.     

Żaden z nas nie będzie tego pisał.   

2. None of you will be writing it.     

Żaden z was nie będzie tego pisał. 

3. None of them will be writing it.     

Żaden z nich nie będzie tego pisał. 
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1. Żaden z nas nie będzie grał w tenisa. 2. Żaden z was nie będzie grał w tenisa. 3. Żaden z nich nie 

będzie grał w tenisa.  

1. None of us will have written it by 2.    

Żaden z nas tego nie napisze do godziny drugiej.   

2. None of you will have written it by 2.    

Żaden z was tego nie napisze do godziny drugiej.   

3. None of them will have written it by 2.    

Żaden z nich tego nie napisze do godziny drugiej. 

 

1. Żaden z nas tego nie zagra w tenisa do środy. 2. Żaden z was tego nie zagra w tenisa do środy. 

3. Żaden z nich tego nie zagra w tenisa do środy. 

1. None of us will have been writing it as long as she. 

Żaden z nas nie będzie tego pisać tak długo jak ona.  

2. None of you will have been writing it as long as she. 

Żaden z was nie będzie tego pisać tak długo jak ona.  

3. None of them will have been writing it as long as she. 

Żaden z nich nie będzie tego pisać tak długo jak ona.  

 

1. Żaden z nas nie będzie grał w tenisa tak długo jak ona. 2. Żaden z was nie będzie grał w tenisa 

tak długo jak ona. 3. Żaden z nich nie będzie grał w tenisa tak długo jak ona. 

1. None of us have written it. = None of us has written it.    

Żaden z nas nie napisał tego. (do tej pory)  

2. None of you have written it. = None of you has written it.   

Żaden z was nie napisał tego. (do tej pory)  

3. None of them have written it. = None of them has written it.   

Żaden z nich nie napisał tego. (do tej pory)  

 

1. Żaden z nas nie zagrał w tenisa. (do tej pory) 2. Żaden z was nie zagrał w tenisa. (do tej pory) 3. 

Żaden z nich nie zagrał w tenisa. (do tej pory) 

1. None of us have been writing it. = None of us has been writing it.   

Żaden z nas ostatnio tego nie pisał.  

2. None of you have been writing it. = None of you has been writing it.    

Żaden z was ostatnio tego nie pisał.  

3. None of them have been writing it. = None of them has been writing it.     

Żaden z nich ostatnio tego nie pisał.  

 

1. Żaden z nas ostatnio nie grał w tenisa. 2. Żaden z was ostatnio nie grał w tenisa. 3. Żaden z nich 

ostatnio nie grał w tenisa. 
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1. None of us wrote it.      

Żaden z nas wtedy tego nie napisał.   

2. None of you wrote it.      

Żaden z was wtedy tego nie napisał. 

3. None of them wrote it.      

Żaden z nich wtedy tego nie napisał. 

 

1. Żaden z nas wtedy nie zagrał w tenisa. 2. Żaden z was wtedy nie zagrał w tenisa. 3. Żaden z nich 

wtedy nie zagrał w tenisa. 

1. None of us were writing it. = None of us was writing it.   

Żaden z nas wtedy tego nie pisał.  

2. None of you were writing it. = None of you was writing it.        

Żaden z was wtedy tego nie pisał. 

3. None of them were writing it. = None of them was writing it.   

Żaden z nich wtedy tego nie pisał. 

 

1. Żaden z nas wtedy nie grał w tenisa. 2. Żaden z was wtedy nie grał w tenisa. 3. Żaden z nich 

wtedy nie grał w tenisa. 

1. None of us had written it.     

Żaden z nas tego przedtem nie napisał.  

2. None of you had written it.     

Żaden z was tego przedtem nie napisał.  

3. None of them had written it.     

Żaden z nich tego przedtem nie napisał.  

 

1. Żaden z nas przedtem nie zagrał w tenisa. 2. Żaden z was przedtem nie zagrał w tenisa. 3. Żaden 

z nich przedtem nie zagrał w tenisa. 

1. None of us had been writing it.     

Żaden z nas tego przedtem nie pisał.    

2. None of you had been writing it.     

Żaden z was tego przedtem nie pisał. 

3. None of them had been writing it.     

Żaden z nich tego przedtem nie pisał. 

 

1. Żaden z nas przedtem nie grał w tenisa. 2. Żaden z was przedtem nie grał w tenisa. 3. Żaden z 

nich przedtem nie grał w tenisa.  
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11.  

1. Neither of us is happy. = Neither of us are happy. 

Żaden z nas (dwóch) nie jest szczęśliwy. 

2. Neither of you is happy. = Neither of you are happy. 

Żaden z was (dwóch) nie jest szczęśliwy. 

3. Neither of them is happy. = Neither of them are happy. 

Żaden z nich (dwóch) nie jest szczęśliwy. 

 

1. Żaden z nas (dwóch) nie jest zajęty. 2. Żaden z was (dwóch) nie jest zajęty. 3. Żaden z nich 

(dwóch) nie jest zajęty.  

1. Neither of us is writing it. = Neither of us are writing it. 

Żaden z nas (dwóch) tego teraz nie pisze. 

2. Neither of you is writing it. = Neither of you are writing it.  

Żaden z was (dwóch) tego teraz nie pisze. 

3. Neither of them is writing it. = Neither of them are writing it.  

Żaden z nich (dwóch) tego teraz nie pisze. 

 

1. Żaden z nas (dwóch) nie gra teraz w tenisa. 2. Żaden z was (dwóch) nie gra teraz w tenisa. 3. 

Żaden z nich (dwóch) nie gra teraz w tenisa. 

1. Neither of us write it. = Neither of us writes it. 

Żaden z nas (dwóch) tego nie pisze. (ogólnie) 

2. Neither of you write it. = Neither of you writes it.  

Żaden z was (dwóch) tego nie pisze. (ogólnie) 

3. Neither of them write it. = Neither of them writes it.  

Żaden z nich (dwóch) tego nie pisze. (ogólnie) 

 

1. Żaden z nas dwóch) nie gra w tenisa. (ogólnie) 2. Żaden z was dwóch) nie gra w tenisa. (ogólnie) 

3. Żaden z nich dwóch) nie gra w tenisa. (ogólnie) 

1. Neither of us will write it. 

Żaden z nas (dwóch) tego nie napisze.  

2. Neither of you will write it. 

Żaden z was (dwóch) tego nie napisze.  

3. Neither of themwill write it. 

Żaden z nich (dwóch) tego nie napisze.  

 

1. Żaden z nas (dwóch) nie zagra jutro w tenisa. 2. Żaden z was (dwóch) nie zagra jutro w tenisa. 3. 

Żaden z nich (dwóch) nie nie zagra jutro w tenisa. 
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