Informacje z cyklu „Ciekawostki” j. angielski cz. 1
Język angielski stał się językiem międzynarodowym używanym m.in na najwyższych szczeblach
handlowych i politycznych, a także w celach turystycznych i komunikacyjnych. Jest językiem
urzędowym nie tylko w znanych nam bliżej państwach (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Australii, Irlandii, Republice Południowej Afryki i Nowej Zelandii), ale również na
Jamajce, Barbados, Fidżi czy w Singapurze. W wielu przypadkach język angielski jest tylko jednym
z oficjalnych języków. Na przykład w Indiach współistnieje z hindi, w Kanadzie – z francuskim, a w RPA
– aż z dziesięcioma innymi językami urzędowymi, m.in. afrikaans i sesotho.
Obecnie na świecie funkcjonuje bardzo dużo odmian języka angielskiego, co jest głównie
spowodowane faktem, iż rozwijał się on osobno i zmieniał na odległych od siebie obszarach ( Ameryka
Północna, Australia i Nowa Zelandia, Południowa Afryka czy rodzime Wyspy Brytyjskie). Na każdym
terytorium też język angielski spotykał się z mową rdzennych mieszkańców - w Australii - Aborygenów,
w Ameryce Północnej - Indian, a na Wyspach Brytyjskich z językami celtyckimi Walii, Szkocji i Irlandii.
Kontakty te wiązały się z naleciałościami w słownictwie języka angielskiego z rdzennych języków
plemion. To w bardzo dużej mierze wpłynęło na wytworzenie się różniących się odmian języka
angielskiego.
W Polsce przeważnie mamy kontakt z brytyjskim angielskim (nauka języka) i amerykańskim (m.in.
filmy i muzyka), dlatego też przez najbliższy czas będą przedstawiane tu niektóre różnice między tymi
dwiema odmianami. Dziś kategoria Sport i zabawa.
Football i soccer: Soccer to w Ameryce europejska piłka nożna, natomiast football to bardzo tam
popularny futbol amerykański. Mecz rozgrywany jest na boisku długości 100 yardów (91,44m) z
bramkami w kształcie litery Y i dwoma „end zone”, w których zdobywa się punkty.
trainers (BE) / sneakers (AE) – obuwie sportowe
cycling shorts (BE) / bike shorts (AE) – spodenki kolarskie
I’m goin’ to (BE) I’m gonna (AE) play football today. – Pogram dziś w piłkę.
I play in a team. (BE)/ I play on a team (AE) – Gram w drużynie.

What did you do at the weekend? (BE) / What did you do on/over/during the weekend? (AE) –
Co robiłeś/aś w czasie weekendu?
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