
Witaj 
Z tej strony Darek z Enlinado :) Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się z kim masz do czynienia, sprawdź 
ten wpis: https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/ 
 

“Twój angielski to kwestia czasu. Ja muszę tylko utrzymać Twoją motywację” 
Darek z Enlinado 

 
 

Potraktuj dzisiejsze spotkanie poważnie, ale nie zbyt poważnie :) Pokażę Ci kilka sprawdzonych technik nauki 
gramatyki, która będzie dla Ciebie przyjemnością, a nie koniecznością. 

 
Use, used to, get used 
 
Use - używać 
I use Google translate 
Do you use this software? 
Can I use your phone? 
Can use the bathroom 
What kind of meat do you use? 
 
Use - wykorzystać 
I will use him to achieve my goal 
He used me! 
 
Used to - coś było i nie ma 
I used to be a student 
He used to be a good man 
She used to be a champion 

https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/


We used to be a good family 
 
Get used to something 
I can’t get used to this situation 
You will get used to the new school 
I got used to it 
I got used to fall asleep so early 
 
Usable / useable - przydatny, działający, z potencjałem do działania 
Are any of these phones usable? 
 
 
 
Exercise: 
1. How to use a fork? 
2. Give an example with “I used to be”. Tell us why you’re not anymore 
3. I can’t get used to... 
 
 
Nie rozumiesz tych wszystkich zawiłości gramatycznych? Dlaczego raz jest “a”, dlaczego czasem nie ma nic przed 
rzeczownikami. Jeśli chcesz mimo wszystko opanować gramatykę, to sprawdź mój kurs Enlinado Grammar Pack. 

Pokażę Ci, jak opanować 20% gramatyki, aby brzmieć poprawnie w 80% sytuacji. 
 

 

Podobało się? No to polub :) 
 

 
https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal 

Dla Ciebie to chwilka, a dla mnie to super zapłata i motywacja, aby za tydzień zaskoczyć JESZCZE BARDZIEJ. 
 
Polub też stronę, niebawem mam zamiar zorganizować zabawę - konkurs dla osób, które polubiły Fanpage 
Enlinado. 
Pozdrawiam  
Darek :) 
 

https://kursy.enlinado.pl/product/grammar-pack-2-0/
https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal


Na koniec zapraszam do moich kursów: 

 

https://enlinado.pl/darmowa-lekcja-zwroty-enlinado-500/

