168. Pisownia
1. Dodaj¹c koñcówki -ing, -ed lub -er podwajamy ostatni¹ spó³g³oskê, jeli
poprzedzona jest ona pojedyncz¹ samog³osk¹, a akcent pada na ostatni¹ sylabê.
Tom likes swimming. (Podwoilimy m, poniewa¿ przed t¹ spó³g³osk¹ mamy
pojedyncz¹ samog³oskê (i), a akcent pada na ostatni¹ sylabê; czasownik swim
ma tylko jedn¹ sylabê  pierwsz¹ i zarazem ostatni¹).
run ® running, run ® runner
put ® putting
sit ® sitting
Wyj¹tek stanowi¹ wyrazy zakoñczone na w i x, np.
know ® knowing, fix ® fixing.
W brytyjskiej odmianie jêzyka angielskiego spó³g³oskê l podwajamy niezale¿nie
od tego, na któr¹ sylabê pada akcent, np. travel ® travelled, travelling.
2. Amerykanie zapisuj¹ najpierw miesi¹c, potem dzieñ.
15 kwietnia 2008 zapisaliby 04.15.08
3. Zapamiêtajmy, ¿e koñcówka -ful ma jedno l, a nie dwa. Jest to czêsto pope³niany
b³¹d. Full to przymiotnik, który oznacza pe³ny.
4. Pisownia niektórych liczebników g³ównych mo¿e sprawiaæ k³opoty.
Szczególn¹ uwagê zwróæmy na liczebniki: 8 (eight), 11 (eleven), 12 (twelve), 13
(thirteen), 40 (four, ale forty), 50 (five, ale fifty).
200, 300  two hundred, three hundred, a nie hundreds (nie dodajemy koñcówki s
do hundred, thousand, million; wyj¹tek  patrz: pkt 80, podpunkt 5).
5. Pamiêtajmy, ¿e dni tygodnia, nazwy miesiêcy i przymiotniki okrelaj¹ce
narodowoæ piszemy wielk¹ liter¹  Monday, Tuesday..., January, February...,
Polish, French, English...
6. Nie nale¿y myliæ formy ci¹gniêtej it’s (=it is, to jest) z zaimkiem its (swój, jego).
It’s (=it is) my book. (To jest moja ksi¹¿ka).
The baby lifted its head. (Niemowlê podnios³o swoj¹ g³owê).
7. Codziennie, jako przys³ówek czêstotliwoci, piszemy w jêzyku angielskim
oddzielnie  every day. Everyday jest przymiotnikiem i oznacza codzienny.
I go to school almost every day.
(Chodzê do szko³y prawie codziennie).
Everyday life seems to be so difficult for some.
(Codzienne ¿ycie wydaje siê byæ dla niektórych takie trudne).
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8. Wyrazy, których pisownia sprawia najwiêcej k³opotów zestawione zosta³y w tabeli.
Zauwa¿my, ¿e nawet te czêsto u¿ywane s³owa nierzadko s¹ pisane b³êdnie.
1. absence
absent
2. access
3. advice
advise
4. autumn
5. because
6. business
7. career
8. ceiling
9. colleague
10. committee

11. conscientious
conscience
12. conscious
consciousness
13. dilemma
14. disappear
15. disappoint
16. drama
17. eighth
18. equipment
19. excellent
20. excerpt
21. exciting
22. exercise
23. exhaust
24. exhibit
25. experience
26. extraordinary
27. faithfully
Yours faithfully

nieobecnoæ  rzeczownik
nieobecny – przymiotnik
dostêp, dojcie, uzyskiwaæ dostêp do
rada – rzeczownik
doradzaæ  czasownik
jesieñ; USA: fall
poniewa¿
interesy, biznes
kariera
sufit
kolega/kole¿anka z pracy
komisja, komitet.
Czêstym b³êdem jest z³e akcentowanie tego
wyrazu  pamiêtajmy, ¿e akcent pada tutaj na
drug¹ sylabê, a nie na pierwsz¹. W rzeczowniku
computer równie¿ akcentujemy drug¹ sylabê!
sumienny – przymiotnik
sumienie – rzeczownik
przytomny, wiadomy  przymiotnik
wiadomoæ  rzeczownik
dylemat
znikaæ
rozczarowywaæ
dramat, dramaturgia
ósmy
wyposa¿enie, sprzêt
doskona³y, doskonale
ustêp, urywek
ekscytuj¹cy, pasjonuj¹cy
æwiczenie
wyczerpaæ, przemêczaæ siê
eksponat, wystawiaæ
dowiadczenie, prze¿ycie
niezwyk³y, nadzwyczajny
wiernie,
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

favourite (USA: favorite)
February
foreign
gauge
government
grammar
grateful
guarantee
hygiene
hygienic
immediately
knowledge
language
leisure
lying
marriage
Mediterranean
miscellaneous
mortgage
necessary
nephew
niece
ninth
nuisance
occasionally
ought to
parallel
passenger
possess
possessive
possession
prefer
privilege
profession
professor
pronunciation
questionnaire
receipt

ulubiony
luty
obcy, zagraniczny
okrelaæ, oceniaæ, przyrz¹d pomiarowy
rz¹dzenie, rz¹d
gramatyka
wdziêczny
gwarancja
higiena – rzeczownik
higieniczny – przymiotnik
natychmiast, bezporednio
wiedza
jêzyk
wolny czas
k³amstwo, k³amliwy; ale równie¿ forma gerundialna (-ing) od czasownika lie (le¿eæ, k³amaæ).
ma³¿eñstwo, lub
ródziemnomorski
rozmaity, ró¿ny
kredyt hipoteczny
niezbêdny
siostrzeniec, bratanek
siostrzenica, bratanica
dziewi¹ty
utrapienie, niedogodnoæ
czasami
powinno siê
równoleg³y, podobny
pasa¿er
posiadaæ  czasownik
zaborczy, zazdrosny – przymiotnik
posiadanie, dobytek – rzeczownik
woleæ, preferowaæ
przywilej, zaszczyt
zawód
profesor
wymowa
kwestionariusz, ankieta
pokwitowanie, paragon
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63.
64.
65.
66.
67.

receive
recommend
resign
schedule
sincerely
Yours sincerely
68. skilful
69. subtle

otrzymywaæ
polecaæ, zalecaæ
rezygnowaæ, ustêpowaæ
rozk³ad zajêæ, rozk³ad jazdy, harmonogram
szczerze,
Z powa¿aniem
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