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Nie ma, nie było, nie będzie

 W lodówce nie ma jedzenia.
 Nie było niczego ciekawego w
telewizji.
 Cioci nie będzie na ślubie.
 Gdyby nie twoja pomoc, nie
byłoby tej książki.
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2.
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Na imprezie są ludzie.
W sklepie było mleko.
Nad morzem będzie słońce.
 Klucze są na stole.
W szufladzie były tabletki.
Na zdjęciach będą zwierzęta.

Zamień na negację
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Liczebniki
Pięć / sześć / siedem / osiem kobiet piło nalewkę.
Dwadzieścia jeden psów szczekało.

Dwóch / trzech / czterech / pięciu mężczyzn siedziało przed sklepem.
Dwóch / trzech / czterech / pięciu kierowców paliło na stacji benzynowej.

Dwoje / troje/ czworo / pięcioro ludzi pływało zimą w jeziorze.
Dwoje / troje/ czworo / pięcioro dzieci grało w szachy. 

=> 5  (oprócz 22, 23, 24, 32, 33, 34 itd.)

=>2 - męskoosobowy (oni)

=>2 - liczebniki zbiorowe (kiedy mówimy o grupie ludzi)



Okoliczniki miary
trochę, troszeczkę, dużo, mało, wiele, niewiele, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset,
parę, odrobinę, nieco

Zostało tylko kilka jajek.
W szafie było parę sukienek.
Zabrakło kilkuset złotych.
Jest nas wielu.
Nie potrzeba więcej soli.
Nie zostanie dużo czasu.
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co, coś, nic (mianownik)+
przymiotnik (dopełniacz)

Nic ciekawego się nie stało.
Nic fajnego tam nie było.
Coś innego mi się przypomniało.
 To będzie coś wyjątkowego!
Co mądrego przyszło ci do głowy?
Co pysznego tu tak pachnie?
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Ciekawe czasowniki
1.ubywać/ubyć - to disappear (also slowly)
Ubyło pieniędzy z konta. Wiesz, gdzie są?
2.przybywać/ przybyć - to increase
W tym miesiącu przybyło nam wydatków. 
3.brakować/ zabraknąć - to lack
Na pewno zabraknie nam wódki.
4.wystarczać / wystarczyć - to be enough
Czy wystarczy ci paliwa?
5.napadać  - to rain/ to snow/ to fall
Wow! Ale napadało śniegu w nocy!
6.nawiać - to blow in
Zostawiłeś okna otwarte i nawiało liści do mieszkania!



Wrażenia zmysłowe+ negacja
Nie  (było, będzie) słychać  muzyki.
Nie (było, będzie) czuć zapachu.
Nie (było, będzie) widać horyzontu.

 Słychać dźwięki.
 Czuć brzydki zapach.
 Coś widać.
 Bardzo czuć kolendrę!
 Widać ci majtki.
 Słychać fajerwerki.
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ZAMIEŃ NA NEGACJĘ

1.
2.
3.
4.
5.
6.



There aren't any people in the cinema.
There won't be any alcohol at our wedding party.

10 neighbors met in the basement.
5 doctors couldn't help me. 

2 boys were walking and singing.
I cannot hear anything.

Some water is left in the bottle.
We have only half an hour left.

There is not enough coffee for all of us.
Something terrible happened that night

The number of clients is increasing.
I couldn't see the road.
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Ćwiczenie
Przetłumacz zdania


