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I. Wprowadzenie

Język angielski z dnia na dzień staje się coraz bardziej
popularny. Dzięki jego znajomości wielu sławnych Polaków odniosło
sukces. Mowa tu o twórcy portalu nasza klasa Macieju Popowiczu
czy Łukaszu Foltynie twórcy Gadu - Gadu. Obydwaj sprowadzili
z Ameryki sprawdzone rozwiązania i pomysły, które tam zyskały
ogromną popularność. W Polsce także cieszą się ogromnym
zainteresowaniem i są wyceniane na kilkanaście milionów.
A

wszystko

dzięki

wykorzystaniu

języka

angielskiego

do

rozpoznania na rynku amerykańskim. Czy wiesz, że aż 87%
wszystkich stron internetowych jest w języku angielskim i około
1500000000 ludzi na całym świecie mówi po angielsku a miliard
ludzi się go uczy? Teraz wyobraź sobie do jakiej liczby informacji
uzyskasz dostęp posługując się językiem angielskim. Tysiące
nagrań na YouTube jest tworzonych przez ekspertów z różnych
dziedzin. Masz do nich dostęp 24h na dobę całkowicie za darmo wystarczy, że będziesz znał język angielski. Po za tym wiele
specjalistycznych programów komputerowych, książek, filmów jest
w języku angielskim a tylko znikoma ich ilość jest tłumaczona na
język polski w dodatku z dużym opóźnieniem.
W dzisiejszych czasach, wiele firm wymaga praktycznej znajomości
angielskiego. Często wszytko tak szybko się zmienia, że nawet nie
ma czasu na przetłumaczenie tekstów instrukcji obsługi. W wielu
firmach pojawiają się zagraniczni wizytatorzy czy koordynatorzy.
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Bez praktycznej znajomości angielskiego, często po prostu nie ma
szans na awans. Ponad to coraz więcej osób wyjeżdża w celach
zarobkowych do innych krajów, szczególnie do anglosaskich. Jak
sądzisz, jakie jest pierwsze kryterium stawiane pracownikowi?
Oczywiście znajomość języka.
Ale nie tylko dorośli czy młodzież są zmuszeni uczyć się języka
obcego. Dzieci również muszą uczyć się angielskich słówek, już od
najmłodszych lat, ponieważ im wcześniej zaczną tym szybciej
nauczą się angielskiego i będzie im łatwiej.
Dobrze jest też, kiedy również rodzice znają język obcy, którego
uczy się dziecko. Dzięki temu poznawanie języka przez dziecko jest
o wiele prostsze.
Istnieje

wiele

różnych

metod

nauki

języka

angielskiego.

Przedstawiona tu metoda opiera się na słówkach. Znajomość słów
to

najważniejsza

cecha

władania

językiem

angielskim.

Jeżeli

pojedziesz kiedyś do jakiegoś angielskojęzycznego kraju, szybko
przekonasz się, że tym czego najbardziej brakuje do swobodnego
rozmawiania

po

angielsku

są

właśnie

słówka.

Nie

musisz

perfekcyjnie znać wszystkich czasów, mowy zaprzeszłej czy mowy
zależnej. Rozmawiając z np. Anglikami, głównie będziesz się
posługiwać tylko i wyłącznie trzema czasami: przeszłym, przyszłym
i teraźniejszym. Jeżeli je dobrze poznasz i będziesz znał dużo
angielskich słówek, bez problemu porozumiesz się z każdym.
W dzisiejszym świecie musimy uczyć się bardzo szybko. Wciąż
dostarczane są nam nowe technologie, przyzwyczajamy się do
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nowych zwyczajów i poznajemy ciągle coś nowego. Świat powoli
robi się globalną wioską i z dnia na dzień wszyscy zaczynamy sobie
uświadamiać, jak bardzo ważna jest nauka języka obcego. Przy tak
dużej ilości „nowych” rzeczy, płynących do nas głównie z zachodu
i Ameryki, znajomość angielskiego często jest elementarnym
wymogiem. Niektórzy mają talent do nauki języków obcych. Jednak
każdy może mieć osiągnięcia w tej dziedzinie i z łatwością nauczyć
się języka angielskiego. Jeśli w dzieciństwie nauczyliśmy się
jednego z najtrudniejszych języków świata bez pomocy książek
i specjalistycznych metod, to nauka angielskiego powinna być
łatwa, miła, przyjemna a przede wszystkim szybka!
Pytanie "jak szybko uczyć się angielskiego?" zadaje sobie bardzo
wiele osób, szczególnie tych, które zaczynają naukę angielskiego
i chcą szybko zobaczyć efekty swojej pracy. Niestety wiele z godzin
przeznaczonych na naukę angielskich słówek, zostaje zwyczajnie
zmarnowanych, albo mogłoby być wykorzystanych w sposób dużo
bardziej skuteczny.
Na szczęście jest na to dobry środek zaradczy, czyli szybka nauka
angielskiego metodą dr. Mario Li Ulfe. Pragnę Ci pomóc, dlatego
postaram się nauczyć Cię metody nauki angielskiego, dzięki której
znacznie szybciej nauczysz się angielskiego, niż gdybyś uczył się
metodami konwencjonalnymi.
Poznasz tu metodę, dzięki której sam siebie zaskoczysz swoimi
możliwościami. Wiedza jednak "sama nie będzie wchodzić do
głowy". Nauka angielskiego wymaga działania. Możesz znać wiele
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metod nauki, lecz jeśli nie zaczniesz ich stosować, nic nie zyskasz.
Twój wysiłek podczas nauki jest niezbędny, lecz można ten wysiłek
uczynić minimalnym przy zachowaniu maksymalnej skuteczności –
i o tym będzie tutaj mowa.
Metoda przedstawiona w tej publikacji jest pierwszą i jedyną
metodą opracowaną wyłącznie dla Polaków - na zasadzie skojarzeń
z językiem polskim.
Metoda ta pozwala uświadomić uczącemu się, które słowa polskie
mają brzmienie i pisownię podobną do odpowiedników angielskich
oraz przedstawia też wyrazy niepodobne. Uczy ona właściwego
konstruowania słów angielskich na podstawie polskich.
W obu językach polskim i angielskim, występuje wiele słów
mających to samo pochodzenie, przeważnie łacińskich i greckich.
Z tego powodu każde z takich słów w języku polskim ma swój
odpowiednik w języku angielskim. Istnieje ponad 8000 takich słów.
Podstawową zasadą dydaktyczną metody jest przekonanie, że dużo
łatwiej nauczyć się czegoś nowego, jeżeli jest to związane z czymś,
co już jest znane, a im stopień związku większy, tym nauczanie jest
łatwiejsze. Czy wiesz, że przed rozpoczęciem nauki języka ''znasz''
duża liczbę słów należących do tego języka - ale nie zdajesz sobie
z

tego

sprawy?

Pora

zamienić

swoje

pasywne

słownictwo

w aktywne.
Materiał

tu

umieszczony

może

być

wykorzystywany

przez

czytelników z różnym stopniem znajomości języka angielskiego.
Publikacja pozwala przyswoić – przeciętnie - 600 słów w ciągu
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sześćdziesięciu minut dzięki wygenerowanym zasadą tworzenia
słów.
Zostanie Ci przedstawione ponad 1000 wyrazów z różnych dziedzin.
Proszę nie zniechęcać się nieznajomością niektórych słów. Użycie
dużej liczby słów ma na celu utrwalenie zasad przekształcania
lub tworzenia wyrazów i spowodowane jest tym, że różni ludzie
mają różne zasoby słownictwa. Więc jeśli nie znasz jakiegoś słowa,
opuść je i czytaj dalej.
Zapraszam do lektury oraz do wykorzystania okazji szybkiego
wzbogacenia słownictwa.
Anna Piasecka
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II. Przekształcanie polskich przyrostków
i cząstek końcowych na angielskie.
1. Przyrostek -cja
Przyrostek- to fragment wyrazu po jego „rdzeniu”
Polski przyrostek -kracja
przekształca się w angielski przyrostek -cracy
PRZYKŁAD:

demokracja = democracy
Polskie zakończenie -kwencja

przekształca się w angielskie zakończenie -quence
PRZYKŁAD:

sekwencja = sequence

Polskie zakończenie -wencja
przekształca się w angielskie zakończenie -vention
PRZYKŁAD:

inwencja=invention

Polski przyrostek -encja
przekształca się w angielski przyrostek -ence
PRZYKŁAD:

licencja=licence

Polski przyrostek -ancja
przekształca się w angielski przyrostek -ance
PRZYKŁAD: elegancja=elegance

Polski przyrostek -cja
przekształca się w angielski przyrostek -tion
PRZYKŁAD: organizacja=organization

UWAGA!
W większości nazw geograficznych i imionach
własnych, polskie zakończenie -cja zamienia
się na angielskie zakończenie -ce
PRZYKŁAD: Alicja=Alice
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Spróbuj sam! A. Przetłumacz podane wyrazy na angielskie:
autokracja
technokracja
monokracja
frekwencja
sekwencja
interwencja
korespondencja
sentencja
ewidencja
konferencja
abstynencja
rekonwalescencja
dekadencja
prominencja
egzystencja
licencja
turbulencja
inteligencja
esencja
transparencja
transmitancja
ekstrawagancja
substancja
elegancja
arogancja
dystrybucja
instytucja
egzekucja
atrybucja
ewolucja
kontynuacja
afirmacja
mutacja
rotacja
dotacja
orientacja
pigmentacja
deportacja
licytacja
refundacja
Florencja
Francja
Grecja
Valencja
Alicja

degustacja
koncentracja
irytacja
relaksacja
kremacja
degradacja
konsolidacja
lamentacja
orientacja
fundacja
rekomendacja
pulsacja
implantacja
prezentacja
defraudacja
seperacja
rekompensacja
rewelacja
improwizacja
konwersacja
instalacja
kontemplacja
depilacja
izolacja
preparacja
asymilacja
ekstrapolacja
relacja
destylacja
inflacja
regulacja
kumulacja
owulacja
granulacja
kapitulacja
propozycja
ekspozycja
predyspozycja
ambicja
apercepcja
demonstracja
integracja
administracja
aspiracja
ilustracja

ejakulacja
artykulacja
laminacja
nominacja
detonacja
owacja
sytuacja
ewakuacja
fascynacja
deklinacja
kulminacja
alternacja
konsternacja
impregnacja
kombinacja
dyskryminacja
kondygnacja
legitymacja
rezygnacja
emantacja
obserwacja
ekshumacja
motywacja
kultywacja
elewacja
dysfunkcja
produkcja
reprodukcja
autodestrukcja
intencja
erekcja
reakcja
introspekcja
projekcja
satysfakcja
elekcja
restrykcja
obstrukcja
atrakcja
infekcja
negacja
segregacja
federacja
melioracja
numeracja

informacja
urbanizacja
modernizacja
kolonizacja
komputeryzacja
dramatyzacja
rywalizacja
tyranizacja
feminizacja
nikotynizacja
harmonizacja
legitymizacja
formularyzacja
polaryzacja
systematyzacja
dogmatyzacja
romantyzacja
magnetyzacja
monetyzacja
poetyzacja
pedantyzacja
idiotyzacja
aktualizacja
polityzacja
brutalizacja
mineralizacja
centralizacja
materializacja
neutralizacja
regionalizacja
kapitalizacja
ewangelizacja
radykalizacja
specjalizacja
funkcjonalizacja
formalizacja
sygnalizacja
generalizacja
pacyfikacja
modyfikacja
telekomunikacja
edukacja
kreacja
homologacja
nawigacja
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