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Lesson 3 Liczby i wymiary 

 

I. Liczby  

 

Liczby  numbers 

Podając liczby w języku angielskim musimy pamiętać o trzech rzeczach, mianowicie:  

1. – o dodaniu spójnika and przed liczbami dziesiętnymi w liczebnikach złożonych; 

2. – o tym, że słowo hundred i thousand nie mają liczby mnogiej w liczebnikach złożonych; 

3. – o tym, że tysiące oddziela się w pisowni przecinkiem (ale się go nie wymawia). 

 A więc mówimy:  

254   two hundred and fifty four 

5,987   five thousand nine hundred and eighty seven 

123, 965   one hundred and twenty three thousand, nine hundred and sixty five 

 

Liczby dziesiętne decimal numbers 

Proszę zauważyć, że zapisując liczby dziesiętne w języku angielskim, zamiast przecinka stawiamy 

kropkę (point). Poszczególne cyfry po kropce czytamy osobno. 

0.6  point six 

1.9  one point nine 

2.25  two point two five 

 

Ułamki  - fractions 

½    a half 

¼   one fourth lub a quarter 

2/3  two thirds  
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II.  Wymiary - dimensions 

Poniżej podajemy wymiary w systemie metrycznym: 

Wymiar Jednostki 

Length (długość/ odległość)  millimetre  

centimetre 

metre 

kilometre 

Weight (waga) gram 

kilogram 

Surface (powierzchnia) square centimetre, metre, kilometre 

Volume (objętość) cubic centimetre, metre 

Capacity (pojemność) litre 

 

Podając wagę, mamy do wyboru:   

Net weight – waga netto 

Gross weight – waga brutto 

Tare weight – waga tara 

Mówiąc o wymiarach , wadze, itp. możemy używać następujących określeń: 

 

What’s the weight of your truck?    Ile waży pańska ciężarówka? 

The weight of the truck is  ..     Waga ciężarówki wynosi … 

or the vehicle weighs     …. tons.    lub pojazd waży …….. 

The weight of your vehicle can’t exceed … tons.    Waga pojazdu nie może przekraczać .. ton. 

How long is your trailer?     Jak długa jest pańska przyczepa? 

The trailer is 10 metres long.     Przyczepa ma 10 metrów długości. 

How high is your trailer?     Jak wysoka jest pańska przyczepa? 

The trailer is 3 metres high.     Przyczepa ma  metry wysokości. 

The case is 1 metre (long) by 50 centimetres (wide)  Skrzynia ma metr długości na 50  

 by 40 cm (high).      cm szerokości i 40 cm wysokości. 

The box measures 2 by 25 by 15.    Wymiary pudełka to 2 na 25 na 25. 

What is the tare weight of the container?   Ile wynosi tara kontenera? 


