
Hi! Chyba każdy z nas zaczyna już powoli tęsknić za spotkaniami z bliskimi 

(oczywiście na żywo, a nie poprzez różnego rodzaju komunikatory 

internetowe czy telefon), dlatego dzisiaj wyjątkowy temat, mianowicie: 

Family - czyli oczywiście rodzina. 

 

Na początek mała powtórka słówek, które większość z was pewnie 

doskonale już zna: mother and father - matka i ojciec, zdrobniale powiemy 

oczywiście mum lub mummy albo dad lub daddy. 

I dalej: brother - brat, sister - siostra, son - syn, daughter - córka, 

grandfather (granddad) - dziadek, grandmother (grandma) - babcia, 

grandson - wnuk, granddaughter - wnuczka, uncle - wujek, aunt - ciotka. 

 

To teraz wejdźmy na trochę wyższy poziom i zobaczmy, jak utworzyć 

stopnie pokrewieństwa za pomocą słówka "great". Otóż: great-grandfather 

to pradziadek, great-grandmother - prababcia, great-granddaughter - 

prawnuczka, great-grandson - prawnuk, great-grandchildren - prawnuki, 

great-grandparents - pradziadkowie. 

Jeżeli podwoimy "great", to otrzymamy: great-great-grandmother, czyli 

praprababcia. Analogicznie możemy powiedzieć np. great-great-

grandfather - prapradziadek :) 



 

Przydatne będą również: parent - rodzic, husband - mąż, wife - żona, 

nephew - bratanek lub siostrzeniec, niece - bratanica lub siostrzenica, 

cousin - kuzyn, kuzynka.  

Warto pamiętać również o tym, jak tworzyć nowe słowa za pomocą cząstki 

" - in-law". Dzięki niej otrzymamy: mother-in-law - teściowa, father-in-law 

- teść, parents-in-law - teściowie, son-in-law - zięć, daughter-in-law - 

synowa, brother-in-law - szwagier, sister-in-law - szwagierka.  

Dzięki "god-" możemy utworzyć: godfather - ojciec chrzestny, godmother - 

matka chrzestna, godson - chrześniak, goddaughter - chrześnica, 

godparents - rodzice chrzestni.  

Dzięki "step-" czyli przyrodni otrzymamy: stepfather - ojczym, stepmother 

- macocha, stepbrother - przyrodni brat, stepsister - przyrodnia siostra. 

Inne przydatne określenia to m.in.: marriage - małżeństwo, orphan - 

sierota, relatives - krewni, siblings - rodzeństwo, twins - bliźniaki, widow - 

wdowa, widower - wdowiec.  

No a kiedy chcemy założyć rodzinę (lub nie) to postępujemy tak:  

to get engaged - zaręczyć się,  

to get married - wziąć ślub,  

to get separated - być w separacji,  

to get divorced - rozwieść się.  

 

 


