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WSTĘP

„Angielski pod krawatem” to kurs języka angielskiego przezna-
czony dla mężczyzn, którzy pragną nauczyć się tego języka i swo-
bodnie się komunikować. Tematyka książki jest przyjazna i bliska 
mężczyznom –  rozmawiamy w niej m.in. o kobietach, motoryzacji, 
sporcie czy budowaniu domu. 

Celem książki jest pomoc w nauce angielskiego – słownictwa i gra-
matyki – jakże potrzebnym w pracy i życiu codziennym.

Książka to 30 rozdziałów – podstawowa jednostka lekcyjna porusza 
jeden temat leksykalny i kilka zagadnień gramatycznych. Na począt-
ku umieściliśmy dialog i słowniczek wyjaśniający podstawowe zwro-
ty i wyrazy z tekstu, pytania sprawdzające rozumienie tekstu czyta-
nego i kilka dodatkowych słówek pozostających w temacie dialogu. 
Kolejny element to „Gramatyka – po męsku”, czyli trzy omówio-
ne zagadnienia gramatyczne i zadania do nich. Na końcu rozdziału 
znajdują się tłumaczenie dialogu i odpowiedzi do zadań. Co pięć 
rozdziałów znajdziesz lekcję powtórkową Sprawdź się, dzięki której 
możesz samodzielnie ocenić swoje postępy. 

Pamiętaj, że to ty decydujesz o tym, kiedy się uczysz i ile czasu na to 
poświęcasz, jednak w nauce języka obcego systematyczność to po-
łowa sukcesu. Zapraszamy na angielski w 30 rundach – wyzwanie 
dla prawdziwych mężczyzn. Mamy nadzieję, że z każdej wyjdziesz 
zwycięsko. 

          Autorka

http://www.jezykinieobce.pl
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Runda pierwsza. Cars. SAMOCHODY. 13
W tym rozdziale dowiesz się, jak pochwalić się nowym samochodem. 
Przy okazji przypomnę ci podstawowe informacje o przedimkach, 
odmianę czasownika to be i zasady tworzenia liczby mnogiej.

Runda druga. Extreme sports. SPORTY EKSTREMALNE 23
W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z uprawianiem różnych 
niestandardowych dyscyplin sportowych. Dowiesz się także, jakie są 
różnice pomiędzy have i have got, jak stosować zaimki nieokreślone 
some i any oraz jak tworzyć czas przyszły Future Simple.

Runda trzecia. Don’t you play football? NIE GRASZ W PIŁKĘ? 31
Po lekturze tego rozdziału swobodnie podyskutujesz o meczu 
i ulubionej drużynie piłkarskiej. Poznasz także formę wyrażania 
przyszłości to be going to, czas teraźniejszy Present Simple, a także 
różnice między as i like. 

Runda czwarta. What do you do in your free time?  
CO ROBISZ W WOLNYM CZASIE? 41
W tym rozdziale zapoznasz się ze słownictwem związanym 
ze spędzaniem wolnego czasu. Opowiem ci o czasie teraźniejszym 
Present Continuous, przysłówkach too i enough, a także nauczę cię 
budować krótkie odpowiedzi. 

Runda piąta. Women. KOBIETY 51
Ten rozdział może być dla ciebie szczególnie przydatny, jeśli lubisz 
rozmawiać o kobietach. Przy okazji będziesz mógł poćwiczyć 
suggesting, czyli proponowanie, a także użycie czasownika z formą  
–ing oraz czasu przeszłego Past Simple. Przyjemnej nauki.

sprawdź się 61
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Runda szósta. IT – for men only. INFORMATYKA – TYLKO DLA MĘŻCZYZN  65
Po lekturze tego rozdziału słownictwo związane ze sprzętem 
komputerowym nie będzie miało przed tobą tajemnic. Zmierzysz 
się także ze spójnikiem unless, tworzeniem zakazów i trybu 
rozkazującego. 

Runda siódma. Phones. TELEFONY 73
Jeśli jesteś posiadaczem telefonu komórkowego, ten rozdział jest dla 
ciebie. Oprócz słownictwa związanego z telefonowaniem znajdziesz 
tu także informacje o tym, jak stosować słowa once i twice oraz jak 
używać czasu Present Perfect i czasownika modalnego can.

Runda ósma. Building a house. BUDOWA DOMU 81
Po lekturze tego rozdziału będziesz mógł swobodnie rozmawiać 
po angielsku o sprawach związanych z budownictwem. Poznasz także 
pierwszy tryb warunkowy, a także zasady stosowania czasownika need 
oraz spójników.

Runda dziewiąta. Politics – I know just what you are talking about!  
POLITYKA – WIEM, O CZYM MÓWISZ! 89
Jeśli lubisz dyskutować o polityce, ten rozdział będzie dla ciebie 
szczególnie pomocny. Powiem ci też, co znaczy much, a co many, 
jak używać czasownika modalnego must oraz kiedy stosować a few, 
a kiedy a little.

Runda dziesiąta. Gadgets. GADŻETY 97
W tym rozdziale dowiesz się, jak rozmawiać o nowoczesnych 
gadżetach. Przy okazji będziesz mógł też poćwiczyć stosowanie 
zaimków wskazujących położenie, czasownika let oraz określeń czasu 
just/already/yet. 

Sprawdź się 105
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Runda jedenasta. Alcohol. ALKOHOLE 109
Po lekturze tego rozdziału nie będziesz mieć problemów z angielskimi 
nazwami mocniejszych trunków. Nauczysz się także użycia czasownika 
modalnego would, zdań czasowych określających przyszłość oraz 
stosowania so i such. Przyjemnej nauki.

Runda dwunasta. Fashion. MODA 117
W tym rozdziale poznasz słówka związane z doborem modnego 
stroju na specjalne okazje. Natomiast w gramatyce po męsku czekają 
na ciebie informacje o czasownikach get i wish, a także nauka o czasie 
przeszłym Past Continuous.

Runda trzynasta. Am I handsome? CZY JESTEM PRZYSTOJNY? 125
Po lekturze tego rozdziału bez problemu poradzisz sobie 
ze słownictwem związanym z dbaniem o męską urodę. Przy okazji 
nauczysz się liczby mnogiej niektórych szczególnych rzeczowników, 
użycia czasowników should i ought to, a także angielskich 
przysłówków. 

Runda czternasta. Sex. SEKS 133
W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z miłością i seksem. 
Dowiesz się, co to są pytania szczegółowe, jak działa drugi tryb 
warunkowy i jak używać zaimków dzierżawczych.

Runda piętnasta. Military service. SŁUŻBA WOJSKOWA 141
Po lekturze tego rozdziału nie będziesz mieć problemów 
z rozmawianiem po angielsku o sprawach związanych z wojskiem 
i bronią. Przy okazji nauczę cię Past Passive, czyli strony biernej 
czasowników dla czasu przeszłego; poznasz również zwroty there is/
there are oraz he is said/it is said. 

sprawdź się 149
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Runda szesnasta. Superheroes. SUPERBOHATEROWIE  153
Jeśli lubisz dyskutować o bohaterach, tych wymyślonych albo tych 
prawdziwych, ten rozdział jest w sam raz dla ciebie. Dowiesz się 
z niego także, jak działa saxon genitive, czyli forma dzierżawcza, jak 
używać czasownika to be i czym różnią się między sobą each i every.

Runda siedemnasta. The most delicious cuisine.  
NAJLEPSZA KUCHNIA NA ŚWIECIE 161
Ten rozdział traktuje o jedzeniu – poznasz w nim słownictwo związane 
z gotowaniem i posiłkami. Nauczysz się także okoliczników czasu 
never i ever, poznasz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, a także 
wyjaśnię ci różnice między Present Simple i Present Continuous.

Runda osiemnasta. Travelling. PODRÓŻOWANIE  169
Ten rozdział może być dla ciebie szczególnie przydatny, ponieważ 
poznasz w nim zwroty i słownictwo związane z turystyką i podróżami. 
Dowiesz się, jaka jest różnica między will i going to oraz kiedy 
używamy przedimka określonego the. Powiem ci również o zdaniach 
zakończonych przyimkiem.

Runda dziewiętnasta. Family and babies. RODZINA I DZIECI 177
W tym rozdziale rozmawiamy o życiu rodzinnym. Przy okazji 
poznasz przyimki czasu, a także wyrazy wzmacniające znaczenie 
przymiotników. Opowiem ci również o użyciu bezokolicznika.

Runda dwudziesta. Fitness (at home and in the garden).  
FITNESS (W DOMU I OGRODZIE) 185
Ten rozdział poświęcony jest słownictwu związanemu z dbaniem 
o kondycję. Poznasz w nim także tak zwane question tags, czyli 
doczepki pytaniowe, nauczysz się stosować przyimki miejsca oraz 
słówka firstly/secondly/finally.

sprawdź się 193
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Runda dwudziesta pierwsza. Men’s health. ZDROWIE MĘŻCZYZN 197
W tym rozdziale nauczysz się kilku słówek związanych ze zdrowiem 
i chorobami. Poznasz czasownik have, powiem ci także, kiedy używać 
say, a kiedy tell. Zmierzysz się także z różnicami między czasami Past 
Simple i Past Continuous.

Runda dwudziesta druga. Men’s obligatory reading.  
LEKTURY OBOWIĄZKOWE 205
Ten rozdział będzie dla ciebie szczególnie przydatny, gdy będziesz 
chciał podyskutować o czytaniu. Przy okazji powiem ci, jak stopniować 
przymiotniki, kiedy używać czasownika let i jakie są zasady użycia 
słówek there i it.

Runda dwudziesta trzecia. Gambling. HAZARD 213
W tym rozdziale poznasz słówka związane z grami i hazardem. 
Nauczę cię też wyrazów utworzonych od some/any/no, a także zasad 
stosowania słówka actually. Powiem ci również o czasownikach 
zmieniających znaczenie po dodaniu końcówki –ing.

Runda dwudziesta czwarta. Fated to adventure.  
ODDANY PRZYGODZIE 221
W tym rozdziale rozmawiamy o tym, czym może być przygoda. 
Przy okazji poznasz czas Past Perfect. Powiem ci także o zaimkach 
w funkcji dopełnienia oraz o wyrażeniu would rather. 

Runda dwudziesta piąta. Money makes the world go round.  
PIENIĄDZE NAPĘDZAJĄ ŚWIAT 229
Lektura tego rozdziału przekona cię, że pieniądze to ważna rzecz 
w życiu. Poćwiczysz także formę gramatyczną to be able to, trzeci tryb 
warunkowy oraz stronę bierną Present Passive.

sprawdź się 237



SPIS TREŚCI 11

WWW.JEZYKINIEOBCE.PL

Runda dwudziesta szósta. Jobs. PRACA 241
Ten rozdział może być dla ciebie szczególnie przydatny, ponieważ 
poznasz w nim zwroty i słownictwo związane z zawodami i pracą. 
Ponadto wyjaśnię ci różnicę pomiędzy a lot of i lots of, a także powiem 
o spójnikach but i because oraz o formie used to.

Runda dwudziesta siódma. Online games. GRY KOMPUTEROWE 249
Lektura tego rozdziału pomoże ci w rozmowie na temat gier 
komputerowych po angielsku. Powiem ci także o zdaniach 
przysłówkowych z who, where, which i o różnicy pomiędzy another/
other/the other. Poznasz także konstrukcje z użyciem neither/both/
either. 

Runda dwudziesta ósma. How to become a gentleman.  
JAK ZOSTAĆ dżentelmenem  257
W tym rozdziale rozmawiamy o byciu dżentelmenem. Natomiast 
w gramatyce po męsku czekają na ciebie informacje o zaimkach 
zwrotnych, phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, oraz czas Present 
Perfect Continuous. 

Runda dwudziesta dziewiąta. Another nice watch.  
KOLEJNY ŁADNY ZEGAREK 265
W tym rozdziale poznasz słówka związane z kupowaniem prezentów 
na różne okazje. Opowiem ci też o prepositions, czyli przyimkach, 
nauczę cię liczebników porządkowych oraz stosowania porównań 
po angielsku.

Runda trzydziesta. Henpecked husband. PANTOFLARZ  273
W ostatnim rozdziale rozmawiamy o relacjach małżeńskich. Powiem ci, 
jak określać godziny, zmierzysz się ze spójnikami despite i in spite of, 
a także z konstrukcją had better.

sprawdź się 281
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W tym rozdziale dowiesz się, 
jak pochwalić się nowym 
samochodem. Przy okazji przypomnę 
ci podstawowe informacje 
o przedimkach, odmianę czasownika 
to be i zasady tworzenia liczby 
mnogiej. Owocnej nauki.

samochody

Runda pierwsza



CARS

WYDAWNICTWO LINGO

14

Ethan:	 	Tom,	have	you	finally	changed	the	car?	You	said	that	you	would	
take	out	out	a	loan	to	buy	it.

Tom: 	 Yes,	I	did.	Haven’t	you	seen	it	in	my	parking	place?
Ethan:	 I	didn’t	see	your	old	car	let	alone	anything	new	either.
Tom:	 	You	couldn’t	see	it	as	I	parked	at	the	attended	car	park	I use	

instead.	
Ethan: 	 You	must	be	joking!	Come	on	then,	let's	see	this	beauty.
Tom: 	 Ok,	I'll	just	take	my	car	keys.	
	 Here	you	are,	this	is	my	new	car.
Ethan: 	 	You	must	be	joking!	You’ve	bought	a	sports	utility	vehicle!	I can’t	

believe	that.	
Tom: 	 	You	know	that	I’ve	always	liked	SUVs.	And	this	one	was	a bargain.	
Ethan: 	 Let	me	have	the	keys.
Tom: 	 It	is	not	exactly	a	key	but	a	remote,	keyless	entry.
Ethan: 	 Tell	me	something	about	this	wonder.
Tom: 	 	It	has	an	automatic	transmission,	a	four	wheel	drive	and	 

a	six-cylinder-engine.	
Ethan: 	 	Sounds	impressive.	How	about	other	features?
Tom: 	 	Of	course,	it	also	has	eight	airbags,	powered	seats,	windows	and	

mirrors	–	not	to	mention	ABS,	a	skid-control	system,	and SATNAV!
Ethan: 	 	You	are	a	lucky	man.	But	it's	not	a	new	car,	is	it?
Tom: 	 	You	are	right.	It	is	a	second	hand	one.	I	bought	it	from	an	old	

couple.	It is	really	worth	the	price.	
Ethan: 	 How	about	mileage?
Tom: 	 It	is	something	about	50,000.
Ethan: 	 	It	is	not	too	much	for	a	three-year-old	car.	How	about	combustion?
Tom: 	 	That	is	the	biggest	problem.	It	is	about	12	litres	per	100	km.	
Ethan: 	 	Wow,	that's	a	lot.	You	will	spend	a	lot	of	money	tanking	up.	
Tom: 	 	Yes,	I	know.	But	this	car	is	worth	it.	Wouldn’t	you	buy	a	car	with	

a rear-seat	DVD	player?

dialog
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Prawda czy fałsz?

1. Tom had a SUV in the past.
2. It is an old car.
3. The amount of exhaust fumes is very high.
4. Ethan will buy a similar car.

słówka z pierwszego narożnika

a loan – pożyczka
a parking place  
– miejsce parkingowe
an attended car park 
– parking strzeżony
a sports utility vehicle 
–  SUV
a bargain – okazja
a remote key – karta
automatic transmission 
– automatyczna skrzynia 
biegów
a four wheel drive  
– napęd na cztery koła
a six cylinder engine 
– silnik sześciocylindrowy 
a feature – cecha
an airbag  
– poduszka powietrzna

power seats/windows/
mirrors – elektrycznie 
ustawiane siedzenia/okna/
lusterka 
ABS  (Anti-Lock Braking 
System)  
– układ zapobiegający 
blokowaniu się kół  
podczas hamowania
skid control system  
– system kontrolujący 
poślizgi auta
second hand – używany
mileage – przebieg
exhaust fumes  
– spalanie
to tank up – tankować
a rear-seat DVD player  
– DVD na tylnym siedzeniu

http://www.jezykinieobce.pl
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słówka z drugiego narożnika

bonnet – maska 
headlights – światła mijania
tyre – opona 
radiator grille  
– wlot powietrza 
indicators – 
kierunkowskazy 
mirrors – lusterka 
boot – bagażnik 
bumper – zderzak
number plate  
– tablica rejestracyjna
wiper – wycieraczka
wheel – koło
horn – klakson 
steering wheel  

– kierownica
speedometer 
– prędkościomierz
brake pedal – hamulec
handbrake  
– hamulec ręczny 
clutch – sprzęgło 
accelerator – gaz 
gear lever  
– drążek zmiany biegów
petrol gauge  
– wskaźnik zawartości  
paliwa w baku
engine – silnik 
gear box – skrzynia biegów
body – karoseria 

GRAMATYKA – PO MĘSKU

1.  Articles – przedimki

Przedimki w języku angielskim dzielimy na dwie grupy:
Przedimek nieokreślony – a i an
Przedimek określony – the

A i an wstawiamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej – a, 
jeśli rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę, an, jeśli na samogłoskę:

a book  an orange
a tall man  an intelligent girl 
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Należy pamiętać, iż bierzemy pod uwagę głoskę, którą wymawiamy, 
a nie literę, którą piszemy. 

a university an hour                

Przedimka the używamy przed rzeczownikami w liczbie 
pojedynczej, lecz także gdy wspominamy o danej rzeczy  
po raz kolejny (1), gdy zarówno mówiący, jak i słuchający wiedzą,  
o czym mówią (2) oraz gdy dana rzecz jest jedyna na świecie (3). 

(1) He fixed a car. The car was really old.
(2) The presentation was very good. 
(3) The new Pope was elected last week. 

2.  Czasownik to be – być

zaimek  forma skrócona znaczenie 
+ odmiana to be

I am I’m ja jestem  
You are You’re ty jesteś  
He is He’s on jest  
She is She’s ona jest  
It is* It’s* to jest  
We are We’re my jesteśmy  
You are You’re wy jesteście 
They are They’re oni są  

*  W języku angielskim zaimek ten odnosi się tylko do przedmiotów, roślin, 
zwierząt, jest formą bezosobową

Zobacz, jak ten czasownik wygląda w zdaniach:

I am John. – Jestem John.
She is my best friend. – Ona jest moją przyjaciółką. 
They are on holiday.  – Oni są na wakacjach. 

http://www.jezykinieobce.pl
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Zauważ, że pytania tworzymy poprzez inwersję, zaś przeczenia 
poprzez dodanie przeczenia not. 

zdanie pytania przeczenie 
oznajmujące

I am Am I I am not    
You are Are you You are not (aren’t) 
He is Is he He is not (isn’t)  
She is Is she She is not (isn’t)  
It is Is it It is not (isn’t)  
We are Are we We are not (aren’t) 
You are Are you You are not (aren’t) 
They are Are they They are not (aren’t) 

Pytania:
Am I late? – Czy się spóźniłem?
Is he at school? – Czy on jest w szkole?
Are they your brothers? – Czy oni są twoimi braćmi?

Przeczenia:
I am not hungry. – Nie jestem głodny.
He isn’t from Poland. – On nie jest z Polski.
We aren’t satisfied with this house.  
 – Nie jesteśmy zadowoleni z tego domu. 

3.  Liczba mnoga

Liczbę mnogą w języku angielskim tworzymy według pewnych 
reguł. Pamiętaj, aby przed rzeczownikami w liczbie mnogiej 
nie dodawać przedimków a lub an. 

1. +s.
 a car → cars
 an apple → apples
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2. +es, jeśli rzeczownik kończy się na –s, –ss, –sh, –ch, –x.
 a watch → watches
 a box → boxes

3. Należy zwrócić uwagę na rzeczowniki kończące się na –y.
Jeśli –y jest poprzedzony samogłoską, dodajemy do wyrazu –s:
 a day → days
 a toy → toys
Jeśli –y jest poprzedzony spółgłoską, zamieniamy go na –i  
oraz dodajemy –es:
 a fly → flies
 a lady → ladies

4. Zmiany w pisowni zachodzą także, jeżeli rzeczownik  
kończy się na –f lub –fe. W tym przypadku końcówki te 
zamieniamy na –ves:
 a wife → wives
 a wolf → wolves

5. W języku angielskim istnieją też rzeczowniki, które mają 
nieregularną liczbę mnogą. Najpopularniejsze to:

 a child – children (dziecko)
 a fish – fish (ryba)
 a foot – feet (stopa) 
 a goose – geese (gęś) 
 a louse – lice (wesz) 
 a mouse – mice (mysz) 
 a tooth – teeth (ząb) 
 an ox – oxen (osioł) 
 a deer – deer (sarna) 
 a sheep – sheep (owca)
 a man – men (mężczyzna)
 a salmon – salmon (łosoś)
 a woman – women (kobieta)

http://www.jezykinieobce.pl
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siłownia językowa

1.  Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami: mirror, boot, 
headlights, wheel, registration.
1. Look into the                   , there’ s a car behind us!
2.  We have to stop. We have a flat tyre, so the                    

is broken.
3. Write down the                   . We will report him to the police.
4. It’s so dark. I have to check my                   .
5. I had an accident. Somebody crashed into the back of my car 
and destroyed the                   .

2. Wstaw odpowiedni zaimek lub formę to be.
(1)           am a shop assistant and work in a corner shop. 
(2)           is my friends’ shop. (3)           set it up many years ago. 
(4)           like working there. Many people come shopping there. 
My best customer (5)           Jill.  (6)           is my schoolmate 
and she lives near the shop. Jill comes every morning and (7)           
talks a lot. We (8)           good friends. Her parents died many 
years ago. (9)           were very rich. Bob comes as well. (10)           
is my elderly brother. 

3.  Popraw błędy w zdaniach. Pamiętaj, że niektóre zdania są 
poprawne. 

 1.  A orange is my favorite fruit. 
 2. My childrens are on holiday now. 
 3. The flower is beautiful. It is red. 
 4. I got many days off so I will visit you.
 5. I bought a dress. A dress is red and short.
 6. I and John are in the garden.
 7. The dog is very pretty. He is a pedigree. 
 8. The bag you gave me is made of leather.
 9. Ladys, coffee is served! 
 10. My the brother is a teacher. 
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STREFA ODPOWIEDZI

Tłumaczenie
Ethan: Tom, zmieniłeś już samochód? Powiedziałeś, że weźmiesz pożyczkę, żeby go kupić. 
Tom: Tak, kupiłem. Nie widziałeś go na parkingu? Ethan: Nie widziałem twojego starego 
samochodu, ale nowego też nie. Tom: Faktycznie, przecież zaparkowałem na strzeżonym. 
Ethan: Chyba żartujesz! Chodź i pokaż mi tę piękność. Tom: OK, tylko wezmę kluczyki.  
I oto moje nowe auto. Ethan: Chyba żartujesz! Kupiłeś SUV-a? Nie wierzę w to.  
Tom: Wiesz, że zawsze mi się podobały. A ten to prawdziwa okazja. Ethan: Daj mi kluczyki. 
Tom: To nie jest typowy kluczyk, tylko karta. Ethan: Opowiedz mi coś o tej ślicznotce. 
Tom: Ma automatyczną skrzynię biegów, napęd na cztery koła i sześciocylindrowy silnik. 
Ethan: Brzmi imponująco. Co jeszcze? Tom: Oczywiście ma osiem poduszek powietrznych, 
elektrycznie sterowane siedzenia i lusterka oraz elektrycznie otwierane okna. Nie 
wspominając o ABS, systemie kontroli poślizgu i GPS. Ethan: Szczęściarz z ciebie.  
Ale to nie jest nowe auto, prawda? Tom: Masz rację, jest używany. Kupiłem go od starszego 
małżeństwa. Było warte swojej ceny. Ethan: Jaki ma przebieg? Tom: Coś około 50 000 km. 
Ethan: To niedużo jak na trzyletnie auto. Jakie ma spalanie? Tom: To jest największy 
problem. Coś około 12 litrów na 100 km. Ethan: Wow, to naprawdę dużo. Wydasz dużo 
pieniędzy, tankując. Tom: Tak, wiem, ale samochód jest tego wart. Czy nie kupiłbyś auta 
z DVD na tylnych siedzeniach?
Prawda czy fałsz?
1. F, 2. T, 3. T, 4. F.
Zadania
1. 1. mirror, 2. wheel, 3. registration,  4. headlights, 5. boot.
2. 1. I, 2. it, 3. they, 4. I, 5. is, 6. she, 7. she, 8. are, 9. they, 10. he.
3. 1. a→an, 2. childrens→children, 3. poprawne, 4. poprawne, 5. a→the, 6. poprawne, 
7. he→it, 8. poprawne, 9. ladys→ladies, 10. the→×.

w




