
 Irregular verbs  ( dostępne w aplikacji memrise: wpisz: hello Bydgoszcz irregular verbs)  

 Polish Present Past Simple Past participle 

 part 1 / część 1    

1 być be was/were been 

2 stać się  become became become 

3 rozpocząć begin began begun 

4 złamać break broke broken 

5 przynieść bring brought brought 

6 zbudować build built built 

7 kupić buy bought bought 

8 móc can could  

9 złapać catch caught caught 

10 wybrać choose chose chosen 

11 przyjść come came come 

12 kosztować cost  cost cost 

13 ciąć cut cut cut 

14 robić do  did done 

15 pić drink drank drunk 

16 prowadzić (np. samochód) drive drove driven 

17 jeść eat ate eaten 

18 spaść fall fell fallen 

19 czuć feel felt felt 

20 znaleźć find found found 

21 latać fly flew flown 

22 zapomnieć forget forgot forgotten 

23 dostać get got got 

24 dać  give gave given 

25 iść go  went gone 

26 rosnąć grow grew grown 

27 mieć have had had 

28 słyszeć hear heard heard 

29 uderzyć hit hit hit 

30 trzymać keep kept kept 

31 wiedzieć/znać know knew known 

 part 2/ część 2    

32 uczyć się learn learnt learnt 

33 opuścić, zostawić, wyjechać leave left left 

34 pożyczyć (komuś) lend lent lent 

35 pozwolić let let let 

36 stracić, zgubić lose lost lost 

37 robić make made made 

38 spotkać meet met met 

39 płacić pay paid paid 

40 kłaść put put put 

41 czytać read read read 

42 dzwonić ring rang rung 

43 biegać run ran run 

44 powiedzieć say said said 

45 widzieć see saw seen 

46 sprzedać sell sold sold 

47 wysłać send sent sent 

48 zamknąć shut shut shut 

49 śpiewać sing sang sung 

50 siedzieć sit sat sat 

51 spać sleep slept slept 



52 mówić speak spoke spoken 

53 spędzić/wydać spend spent spent 

54 stać stand stood stood 

55 kraść steal stole stolen 

56 pływać swim swam swum 

57 brać take took taken 

58 uczyć (kogoś) teach taught taught 

59 mówić tell told told 

60 myśleć think thought thought 

61 rzucić throw threw thrown 

62 rozumieć understand understood understood 

63 budzić wake woke woken 

64 nosić (ubranie) wear wore worn 

65 wygrać win won won 

66 pisać write wrote written 

67 położyć lay laid laid 

 

 CHRISTMAS BOŻE NARODZENIE 

1 snow śnieg 

2 snowman bałwan 

3 winter zima 

4 cold zimno 

5 December grudzień 

6 Christmas Boże Narodzenie  

7 Christmas tree choinka 

8 Santa Claus Święty Mikołaj 

9 Elf elf 

10 bell dzwonek 

11 reindeer renifer 

12 present prezent 

13 angel anioł 

14 Christmas ball bombka 

15 stocking świąteczna skarpeta 

16 elves elfy 

17 carols kolędy 

18 Christmas Eve Wigilia 

19 snowflake płatek śniegu 

20 Christmas lights lampki na choinkę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

UNIT 1  

 
 

  UNIT 1: NUMBERS   
1 one jeden 
2 two dwa 

3 three trzy 
4 four cztery 
5 five pięć 
6 six sześć 
7 seven siedem 
8 eight osiem 
9 nine dziewięć 
10 ten dziesięć 
11 eleven jedenaście 
12 twelve dwanaście 
13 thirteen trzynaście 
14 fourteen czternaście 

15 fifteen piętnaście 
16 twenty dwadzieścia 
17 twenty-one dwadzieścia jeden 
18 thirty-two trzydzieści dwa 
19 forty-three czterdzieści trzy 
20 fifty-four pięćdziesiąt cztery 
21 a hundred sto 

 

 

 

 

 

 

  EASTER WIELKANOC 
1 at Easter na Wielkanoc 
2 lamb baranek 
3 chick pisklę, kurczaczek 
4 Easter eggs pisanki 
5 cross krzyż 
6 celebrate świętować; obchodzić 
7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 
8 Easter palm palma wielkanocna 
9 catkins bazie 
10 decorate eggs ozdabiać jajka 
11 hard boiled eggs jajka na twardo 
12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 
13 basket koszyk 
14 daffodil narcyz  
15 lamb owieczka  
16 nest  gniazdo 



  UNIT 1F    
1 How do you spell it? Jak to się pisze? 
2 I’d like to do sth Chciałbym coś zrobić 
3 join przyłączyć się do, zostać członkiem 
4 postcode kod pocztowy 
5 ask for sth prosić o coś 

6 What’s the postcode? Jaki jest kod pocztowy? 
7 home address adres domowy  
8 Where are you from? Skąd jesteś? 
9 How can I help you? Jak mogę pomóc? 
10 double  podwójny 
11 Here's your card. Proszę, twoja karta.  

12 last name nazwisko 
13 country of origin   kraj pochodzenia 
14 age wiek 

 

 

  UNIT 1B: COUNTRIES AND NATIONALITIES   
 part 1 część 1 
1 American Amerykanin, Amerykanka, amerykański 
2 Argentina Argentyna 

3 Australia Australia 
4 Brazil Brazylia 
5 Brazilian Brazylijczyk, Brazylijka, brazylijski 
6 British Brytyjczyk, Brytyjka, brytyjski 
7 Canada Kanada 
8 China Chiny 

9 Egypt Egipt 
10 Egyptian Egipcjanin, Egipcjanka, egipski 
11 English język angielski (przedmiot w szkole) 
12 France Francja  
13 Greece Grecja  
14 Greek Grek, Greczynka, grecki 
15 Ireland Irlandia 
16 Italy Włochy 
17 Japan Japonia  
18 Japanese Japończyk, Japonka, japoński 
19 Mexico Meksyk 
20 Poland  Polska  
 part 2 część 2 
21 Polish Polak, Polka, polski 
22 Portugal Portugalia 
23 Russia Rosja 
24 Russian Rosjanin, Rosjanka, rosyjski 
25 Spain Hiszpania 

26 Spanish Hiszpan, Hiszpanka, hiszpański 
27 the UK Zjednoczone Królestwo 
28 the USA Stany Zjednoczone Ameryki 
29 Turkey Turcja  
30 Turkish Turek, Turczynka, turecki 

 

 



 
  UNIT 1B: ABILITIES AND CHARACTER  

ADJECTIVES   
1 ability umiejętność, zdolność 
2 dance tańczyć 

3 do martial arts uprawiać sztuki walki 
4 fly a plane pilotować samolot 
5 funny śmieszny, zabawny  
6 kind dobry, życzliwy 
7 play a musical instrument grać na instrumencie muzycznym 
8 play computer games grać w gry komputerowe 
9 ride a horse jeździć konno 
10 swim pływać 
11 take photos fotografować 
12 use the Internet używać Internetu 

 
 

  UNIT 1B: SCHOOL SUBJECTS   
1 Art zajęcia plastyczne  
2 break przerwa 

3 Chemistry chemia  
4 Geography geografia 
5 History historia  
6 ICT technologia  informacyjno-komunikacyjna (TIK) 
7 lunch break przerwa na lunch 
8 Maths matematyka 
9 Physical Education wychowanie fizyczne  
10 school subject przedmiot szkolny 
11 school timetable szkolny rozkład zajęć 

 
 
 
  

UNIT 1 GRAMMAR: LICZBA MNOGA 
RZECZOWNIKÓW REGULARNYCH   

1 buses autobusy 
2 dresses sukienki 
3 brushes szczotki 
4 torches latarki 
5 boxes pudełka 
6 tomatoes pomidory 
7 radios radia 
8 pianos pianina 
9 photos zdjęcia 

10 hippos hipopotamy 
11 strawberries truskawki 
12 leaves liście 
13 wolves wilki 
14 giraffes żyrafy 
15 roofs dachy 

 

 

 

 



  
UNIT 1 GRAMMAR: LICZBA MNOGA 
RZECZOWNIKÓW NIEREGULARNYCH   

1 children dzieci 
2 men mężczyźni 
3 women kobiety 
4 geese gęsi 
5 teeth zęby 
6 feet stopy 
7 oxen woły 
8 mice myszy 
9 sheep owce 
10 deer jelenie 

 

 
  UNIT 1G + CLIL 1:  GEOGRAPHY   
1 continent kontynent 

2 contrast porównywać, zestawiać coś z czymś 
3 row wiosłować 
4 similar podobny 
5 capital city stolica 
6 consist of składać się z  
7 fact file zawierający podstawowe informacje  
8 include zawierać 
9 map mapa 
10 official language język urzędowy 
11 Belfast stolica Irlandii Północnej 
12 Cardiff stolica Walii 
13 London stolica Anglii 
14 Edinburgh stolica Szkocji 
15 Wales Walia 
16 Scotland Szkocja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 2 

 

  UNIT 2A: HOME   
1 bathroom łazienka 
2 bedroom sypialnia 
3 bubble bąbelek powietrza 
4 coffee table niski stolik, stolik okolicznościowy 
5 furniture meble 
6 garden ogród 
7 glass table szklany stół 
8 imagine wyobrażać sobie 
9 kitchen kuchnia 
10 living room pokój gościnny 
11 picture obraz, obrazek 
12 round okrągły 
13 simple prosty, niewyszukany 
14 soap bubble bańka mydlana 
15 sofa kanapa, sofa 

16 stairs schody 
17 straight line linia prosta 
18 stream strumień 
19 thick gruby 
20 view widok 
21 wall ściana 

22 waterfall wodospad 
23 window okno 

 

 

  UNIT 2B: ROOMS & FURNITURE   
1 appliance urządzenie 
2 armchair fotel 
3 bedside cabinet szafka nocna 
4 bookcase biblioteczka 
5 carpet dywan 
6 chair krzesło 
7 cooker kuchenka 
8 cupboard szafka kuchenna, kredens 
9 curtain zasłona, kotara 
10 cushion poduszka 
11 desk biurko 
12 dishwasher zmywarka do naczyń 
13 double bed łóżko dwuosobowe 
14 floor podłoga 
15 fridge lodówka 
16 kid’s bedroom sypialnia dziecięca 
17 master bedroom główna sypialnia 
18 painting obraz 
19 pillow poduszka 
20 plant roślina 
21 single bed łóżko jednoosobowe 
22 table stół 



23 wardrobe szafa 
24 washbasin umywalka 

 

 

  UNIT 2B: PLACES IN TOWN   
1 airport lotnisko 
2 aquarium akwarium 
3 art gallery galeria sztuki 

4 avenue aleja 
5 bank bank 
6 fire station remiza strażacka 
7 gym sala gimnastyczna, siłownia 
8 hospital szpital 
9 museum muzeum 

10 neighbourhood okolica, sąsiedztwo 
11 park park 
12 police station komisariat policji 
13 post office poczta 
14 road droga 
15 shopping centre centrum handlowe 
16 statue posąg, statua 
17 street ulica 
18 train station stacja kolejowa 
19 zoo zoo, ogród zoologiczny 

 

  UNIT 2  LICZEBNIKI PORZĄDKOWE /  
ORDINAL NUMBERS    

1 the first pierwszy 
2 the second drugi 
3 the third trzeci 
4 the fourth czwarty 
5 the fifth  piąty 
6 the sixth szósty 
7 the seventh siódmy 
8 the eighth ósmy 
9 the ninth dziewiąty 
10 the tenth dziesiąty 
11 the eleventh jedenasty 
12 the twelfth dwunasty 
13 the thirteenth trzynasty 
14 the fourteenth czternasty 

15 the fifteenth piętnasty 
16 the sixteenth szesnasty 
17 the seventeenth siedemnasty 
18 the eighteenth osiemnasty 
19 the nineteenth dziewiętnasty 
20 the twentieth dwudziesty 
21 the thirtieth trzydziesty 
22 the fortieth czterdziesty 
23 the twenty-first dwudziesty pierwszy 
24 the twenty-sixth dwudziesty szósty 



UNIT 3 

 

  UNIT 3: FAMILY MEMBERS + GERUND    
1 aunt ciocia 
2 brother brat 
3 cousin kuzyn 
4 dad tata 
5 daughter córka 
6 great-grand mother prababcia 
7 father-in-law teść 
8 grandad dziadek 
9 grandma babcia 
10 husband mąż 
11 mother-in-law teściowa 
12 mum mama 
13 nephew bratanek, siostrzeniec 
14 niece bratanica, siostrzenica 
15 son syn 
16 uncle wujek 

17 wife żona 
18 She likes listening to music. Ona lubi słuchać muzyki. 
19 Julia loves playing football. Julia uwielbia grać w piłkę nożną. 
20 He hates getting up early. On nie cierpi wstawać wcześnie. 

 

  UNIT 3: DAILY ROUTINES/FREE TIME     
1 breakfast śniadanie 
2 country kraj, ojczyzna 
3 early start wczesna pobudka 
4 field boisko 
5 football training trening piłkarski 
6 get up wstać z łóżka 

7 rest odpoczywać  
8 spend time spędzać czas 
9 take a shower brać prysznic 
10 work pracować 
11 come back home wrócić do domu 
12 do homework odrabiać zadanie domowe 
13 eat dinner jeść kolację 
14 go to bed iść spać 
15 have a shower wziąć prysznic 
16 have breakfast jeść śniadanie  
17 have lunch jeść lunch 
18 play video games grać w gry wideo 
19 walk to school chodzić do szkoły pieszo 
20 watch TV oglądać telewizję 
21 work on the computer pracować na komputerze 

 

 



  UNIT 3: PARTS OF THE BODY     
1 ankle kostka, staw skokowy 
2 arm ramię, ręka 
3 ear ucho 
4 eye oko 
5 face twarz 

6 finger palec 
7 foot stopa 
8 hand ręka 
9 knee kolano 
10 leg noga 
11 lip warga 

12 mouth usta 
13 nose nos 
14 toe palec u nogi 
15 tooth ząb 
16 bone kość 
17 brain mózg 
18 heart serce 
19 lung płuco 
20 rib żebro 
21 skeleton szkielet 
22 spine kręgosłup 
23 wrist nadgarstek 

 

  UNIT 3: APPEARANCE     
1 beard broda 
2 dark ciemny 
3 fair jasny 

4 fat gruby 
5 glasses okulary 
6 grey szary, siwy 
7 hair włosy 
8 long długi 
9 moustache wąsy 
10 old stary 
11 plump nieco otyły, pulchny 
12 short niski 
13 slim szczupły, smukły 
14 tall wysoki 
15 thin szczupły 
16 young młody 
17 What does he look like? Jak on  wygląda? 
18 What is she like? Jaka ona jest? 

19 appearance wygląd 

20 describe  opisać 

 

 

 



 UNIT 3 GRAMMAR: ZERO CONDITIONAL/ 
ZEROWY OKRES WARUNKOWY   

1 If you mix blue and red, you get purple. Jeśli zmieszasz niebieski z czerwonym otrzymujesz 
fioletowy. 

2 If you heat wax, it melts. Jeśli podgrzewasz wosk to się topi. 
3 Wax melts if you heat it. Wosk się topi jeśli go podgrzewasz. 

 

 

UNIT 4 

 

  UNIT 4: WEATHER, TEMPERATURE,  
ACTIVITIES    

1 autumn jesień 
2 chilly chłodno 
3 cloudy pochmurno 

4 cold zimny 
5 do exercises ćwiczyć 
6 do sports uprawiać sport 
7 foggy mglisto 
8 go camping wyjechać na biwak 
9 go skiing jechać na narty 
10 make a snowman ulepić bałwana 
11 season pora roku 
12 spring wiosna 
13 summer lato 
14 sunny słoneczny 
15 temperature temperatura 
16 windy wietrzny 
17 winter zima 
18 high temperature  wysoka temperatura 
19 freezing lodowato, mroźno 
20 warm ciepło 
21 The temperature is 5° today. Temperatura dzisiaj wynosi 5°. 

 

  UNIT 4: MONTHS   

1 January styczeń 

2 February luty 

3 March marzec 

4 April kwiecień 

5 May maj 

6 June czerwiec 

7 July lipiec 

8 August sierpień 

9 September wrzesień 

10 October październik 

11 November listopad 

12 December grudzień 
 



  UNIT 4: CLOTHES   
1 accessories dodatki (np. szaliki, paski, rękawiczki) 
2 belt pasek 
3 boots kozaki 
4 coat płaszcz 
5 dress sukienka 

6 flat shoes buty na płaskiej podeszwie 
7 hat kapelusz 
8 jacket kurtka 
9 jeans dżinsy 
10 jumper sweter 
11 shirt koszula 

12 skirt spódnica 
13 sock skarpetka 
14 suit garnitur 
15 tie krawat 
16 top góra, top (o ubraniu) 
17 trainers adidasy 
18 T-shirt koszulka bawełniana, T-shirt 
19 sandals sandały 
20 clothes ubrania 
21 gloves rękawiczki 
22 shoes buty 
23 wear mieć ubrane 
24 He's wearing a suit. On ma ubrany garnitur. 

 

  UNIT 4: MEANS OF TRANSPORT    
1 bicycle, bike rower 
2 boat łódź 
3 catch the bus złapać autobus 
4 coach autokar, autobus dalekobieżny 
5 depart odjechać, wyjechać 
6 get off wysiąść z autobusu, pociągu itp. 
7 get on wsiąść do autobusu, pociągu itp. 
8 land lądować ( o samolocie) 
9 means of transport środki transportu 
10 motorcycle motocykl 
11 on foot pieszo 
12 plane samolot 
13 sail żeglować 
14 ship statek 
15 take off wystartować (o samolocie) 
16 train pociąg 
17 travel by train  podróżować pociągiem 
18 on foot  pieszo 
19 passenger pasażer 
20 airport  lotnisko 
21 hurry up pospiesz się 

 

 



  UNIT 4: EVERYDAY ENGLISH     
1 We’re having a great time. Świetnie się bawimy. 
2 Would you like to come? Chciałabyś przyjść? 
3 Why don’t you join us? A może się przyłączysz (do nas)? 
4 Do you want to come? Chcesz przyjść? 
5 Let’s go to the cinema. Chodźmy do kina. 
6 Shall we go to the theatre? Pójdziemy do teatru? 
7 Why don’t we go to France? A może pojedziemy do Francji? 
8 That’s a great idea! Świetny pomysł! 
9 Sounds good. Brzmi dobrze. (podoba mi się ten pomysł) 
10 I’m sorry, but I can’t. Niestety nie mogę. 
11 I’m afraid I can’t help you. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. 

 

 

UNIT 5 

 

  UNIT 5A   
1 alive żywy 
2 brick cegła 
3 builder budowniczy 
4 craftsman rzemieślnik 
5 dead zmarły 

6 farmer rolnik 
7 flat płaski 
8 free-time activity zajęcia wykonywane w wolnym czasie, rozrywka 
9 fresh water woda słodka 
10 hunting polowanie 
11 important ważny 
12 lazy leniwy 
13 live żyć, mieszkać 
14 mud błoto 
15 poor biedny, ubogi 
16 roof dach 
17 sailing żeglowanie 
18 villa willa 

 

  UNIT 5B: JOBS    
1 actor aktor 
2 astronaut astronauta 
3 butcher rzeźnik 
4 chemist aptekarz 
5 composer kompozytor 
6 computer programmer programista komputerowy 
7 dancer tancerz 
8 director reżyser 
9 diva diwa 
10 doctor lekarz 
11 engineer inżynier 



12 journalist dziennikarz 
13 lawyer prawnik, adwokat 
14 nurse pielęgniarka 
15 office worker pracownik biurowy 
16 painter malarz 
17 pilot pilot 
18 president prezydent 
19 producer producent 

20 scientist naukowiec 
21 screenwriter scenarzysta 
22 secretary sekretarka 
23 shop assistant ekspedientka  
24 shop  owner właściciel sklepu 
25 singer piosenkarz 
26 taxi driver taksówkarz 
27 teacher nauczyciel 

 

 

UNIT 6 

 

  UNIT 6: ANIMALS     
1 bear niedźwiedź 

2 dolphin delfin 
3 elephant słoń 
4 feed (on sth) żywić się ( o zwierzęciu) 
5 hatch wylęgać się 
6 horse koń 
7 kangaroo kangur 

8 lay an egg składać jajo 
9 mammal ssak 
10 monkey małpa 
11 rabbit królik 
12 sheep owca 
13 species gatunek 
14 tarantula tarantula 
15 tiger tygrys 
16 tortoise żółw 
17 wolf wilk 
18 worm robak, glista 
19 bite ugryźć 
20 farm farma 
21 domestic domowy 
22 pet zwierzę domowe 

 

 

 

 



  UNIT 6: GRAMMAR: ADVERBS  (przysłówki)   
1 quickly szybko, prędko 
2 beautifully pięknie 
3 clearly wyraźnie, dobrze (słyszeć) 
4 easily z łatwością, bez trudu 
5 fast szybko  
6 badly źle 
7 well dobrze 
8 quietly cicho 
9 I play the guitar very well. Bardzo dobrze gram na gitarze. 
10 She sings beautifully. Ona pięknie śpiewa. 

 

  UNIT 6: PARTS OF ANIMALS     
1 body ciało 
2 care about opiekować się 
3 cut down ściąć 
4 dangerous niebezpieczny 
5 digest trawić 
6 escape uciec 
7 feather pióro 
8 fur futro 
9 go extinct wymrzeć, wyginąć (o gatunku) 
10 harm zaszkodzić 

11 horn róg 
12 tail ogon 
13 remove usunąć 
14 scale łuska 
15 underground pod ziemią 
16 wild dziki, żyjący w naturalnym środowisku 
17 wing skrzydło 
18 trunk trąba 
19 claw pazur 
20 thick gruby (np. o książce, włosach) 

 

  UNIT 6: GRAMMAR: Stopniowanie 
przymiotników-stopień wyższy   

1 A giraffe is taller than a horse. Żyrafa jest wyższa od konia. 
2 A cheetah is faster than a lion. Gepard jest szybszy od lwa. 
3 A dog is bigger than a mouse. Pies jest większy od myszy. 
4 Kasia is happier than Ania. Kasia jest szczęśliwsza od Ani. 
5 Pizza is better than ice cream. Pizza jest lepsza od lodów. 
6 I'm worse at Maths than Kasia. Jestem gorsza w matematyce od Kasi. 
7 An elephant is fatter than a hippo. Słoń jest grubszy od hipopotama. 
8 further dalszy 

 

 

 

 



  UNIT 6: GRAMMAR:  Stopniowanie 
przymiotników-stopień najwyższy   

1 The cheetah is the fastest. Gepard jest najszybszy. 
2 The elephant is the biggest. Słoń jest największy. 
3 Ania is the happiest. Ania jest najszczęśliwsza. 
4 She is the best. Ona jest najlepsza. 
5 He's the strongest. On jest najsilniejszy. 
6 This is the worst. To jest najgorsze. 
7 He's the youngest. On jest najmłodszy. 
8 the furthest najdalszy 

 

  UNIT 6: PETS, ENVIRONMENT AND  
EVERYDAY ENGLISH    

1 adopt  adoptować, wpłacać regularnie drobną kwotę na  
utrzymanie zwierzęcia  

2 chew żuć 
3 companion towarzysz, przyjaciel 
4 hunt polować 
5 inexpensive tani, niedrogi 
6 ocean ocean 
7 pet zwierzątko domowe 
8 poacher kłusownik 
9 pollution zanieczyszczenie 
10 quiet cichy 
11 survive przeżyć, przetrwać 
12 My goodness! Mój Boże! 
13 How awful! Straszne! Okropne! (reakcja na złe wiadomości) 

14 Don’t tell me. Niech zgadnę. 
15 I don’t believe it! Nie wierzę! 
16 hurt  zranić 
17 How did that happen? Jak to się stało? 
18 chase gonić 
19 ladder drabina 
20 branch gałąź 
21 You can't be serious! Nie mówisz serio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 7 

 

  UNIT 7: COMPUTERS   
1 calculation obliczenie, kalkulacja 
2 CD/DVD drive napęd CD/DVD 
3 copy kopiować 
4 desktop computer komputer biurkowy 
5 document plik 
6 download music pobierać/ściągać pliki muzyczne z Internetu 
7 file plik 
8 hard drive twardy dysk 
9 keep notes robić notatki 
10 keyboard klawiatura 

11 laptop computer laptop 
12 mike mikrofon 
13 mobile phone telefon komórkowy 
14 mouse mysz 
15 printer drukarka 
16 scanner skaner 
17 screen ekran 
18 speaker głośnik 
19 tablet tablet 
20 USB flash drive pamięć USB , pendrive 
21 webcam kamera internetowa 

 

  UNIT 7: TECHNOLOGY, GADGETS    
1 absent nieobecny  
2 built-in wbudowany 
3 experiment eksperyment, doświadczenie 
4 gadget małe, przydatne urządzenie, gadżet 
5 go online uzyskać połączenie (połączyć się)  z Internetem 
6 keep in touch with somebody być w stałym kontakcie z kimś 
7 make a phone call zadzwonić do kogoś 
8 operate obsługiwać 
9 prepare przygotować 
10 presentation prezentacja 
11 record nagrywać 
12 research wyszukiwać 
13 search szukać 
14 smartphone smartfon 
15 store przechowywać 
16 surf the Net surfować po sieci 
17 text przesyłać wiadomości tekstowe 
18 website witryna internetowa 
19 do the shopping online robić zakupy przez internet 
20 news wiadomości 

21 save  zapisać (plik na komputerze) 
22 keep up-to-date uaktualnić; informować na bieżąco 



 

  UNIT 7G    
1 accommodation zakwaterowanie 
2 animal shelter schronisko dla zwierząt 
3 duty obowiązek 
4 explore zwiedzać 
5 give out  oddać za darmo 
6 injured ranny 
7 leaflet ulotka 
8 patrol patrol 
9 provide dostarczać, dawać 
10 rescue ratować 
11 scary przerażający 
12 vet weterynarz 
13 volunteer ochotnik 

 

  UNIT 7: EVERYDAY ENGLISH    
1 definitely z pewnością 
2 interactive display interaktywny  pokaz urządzeń elektronicznych 
3 task zadanie  
4 unique wyjątkowy, niezwykły 
5 workshop warsztaty 
6 Absolutely! Jak najbardziej! 
7 I think so. Chyba tak. Tak sądzę. 

8 Probably. Prawdopodobnie. 
9 Maybe I’ll go … Może pójdę …. 
10 I don’t think so. Chyba nie. Nie sądzę. 
11 Not really. Nie bardzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 8 

  UNIT 8: FOOD    
 part 1 część 1 
1 bar tabliczka czekolady, baton 
2 beef wołowina 
3 biscuit herbatnik 
4 bread chleb 
5 bread roll bułka 
6 butter masło 
7 cabbage kapusta 
8 can puszka 
9 carrot marchewka 
10 carton karton 
11 cereal płatki zbożowe 
12 cheese ser 
13 chicken kurczak 
14 chocolate czekolada 
15 coffee kawa 
16 egg jajko 
17 fruit owoc 
18 jar słoik 
19 lettuce sałata 
20 lobster homar 
 part 2 część 2 
21 bowl miska 
22 cracker krakers 
23 crisps czipsy 
24 cup filiżanka 
25 cutlery sztućce 
26 fork widelec 
27 knife nóż 
28 lay the table nakryć do stołu 
29 meal posiłek 
30 milk mleko 
31 napkin serwetka 
32 onion cebula 
33 orange pomarańcza 
34 order zamówić 
35 packet pudełko 
36 pasta makaron 
37 plate talerz 
38 potato ziemniak 
39 rice ryż 
40 scrambled eggs jajecznica 
41 seafood owoce morza 
42 snack przekąska 
43 spoon łyżka 
44 tableware nakrycia stołowe 
45 thirsty spragniony 

 



 part 3 część 3 
46 bake piec 
47 beverage napój 
48 competition zawody 
49 dessert deser 
50 dinner obiad, kolacja 
51 fizzy gazowany 
52 flour mąka 
53 fry smażyć 
54 garlic czosnek 
55 grapes winogrona 
56 homemade domowej roboty  
57 hot chocolate gorąca czekolada 
58 hungry głodny 
59 peel obierać 
60 spaghetti spaghetti 
61 sparkling gazowana (np. woda) 
62 still niegazowana (np. woda) 
63 sugar cukier 
64 supper kolacja 

65 tea herbata 
66 tomato pomidor 
67 tuna tuńczyk 
68 vegetable warzywo 

 

  UNIT 8: GRAMMAR: must   
  twierdzenia    
1 I must go. Muszę iść. 
2 You must sleep. Musisz spać. 
3 She must help. Ona musi pomóc. 
4 He must eat dinner. On musi zjeść obiad. 
5 It must drink water. Ono/To musi wypić wodę. 
6 We must go. My musimy iść. 
7 You must sleep. Wy musicie spać. 
8 They must help. Oni muszą pomóc. 
  przeczenia   
1 I mustn't go. Nie wolno mi iść. 
2 You mustn't sleep. Nie wolno tobie spać. 

3 She mustn't go. Jej nie wolno iść. 
4 He mustn't eat dinner. Jemu nie wolno zjeść obiadu. 
5 It mustn't drink water. Ono/To nie może wypić wody. 
6 We mustn't go. Nam nie wolno iść. 
7 You mustn't sleep. Wam nie wolno spać. 
8 They mustn't go. Im nie wolno iść. 

  pytania   
1 Must I go? Czy muszę iść? 
2 Must you sleep? Czy ty musisz spać? 
3 Must she help? Czy ona musi pomóc? 
4 Must he eat dinner? Czy on musi zjeść obiad? 
5 Must it drink water? Czy ono / to musi pić wodę? 



6 Must we go? Czy my musimy iść? 
7 Must you sleep? Czy wy musicie spać? 
8 Must they help? Czy oni muszą pomóc? 

 

  UNIT 8: GRAMMAR: should    
  twierdzenia   
1 I should go. Powinienem iść. 
2 You should sleep. Powinieneś spać. 
3 He should do homework. On powinien zrobić zadanie domowe. 
4 She should run. Ona powinna biec. 
5 It should go. Ono / To powinno iść. 
6 We should go. My powinniśmy iść. 
7 You should sleep. Wy powinniście spać. 
8 They should run. Oni powinni biec. 
  przeczenia     

1 I shouldn't go. Nie powinienem iść. 
2 You shouldn't sleep. Nie powinieneś spać. 
3 He shouldn't do homework. On nie powinien robić zadania domowego. 
4 She shouldn't run. Ona nie powinna biec. 
5 It shouldn't go. Ono / To nie powinno iść. 

6 We shouldn't go. My nie powinniśmy iść. 
7 You shouldn't sleep. Wy nie  powinniście spać. 
8 They shouldn't run. Oni nie powinni biec. 
  pytania    
1 Should I go? Czy powinnam iść? 
2 Should you sleep? Czy powinieneś spać? 

3 Should he do homework? Czy on powinien robić zadanie domowe? 
4 Should she run? Czy ona powinna biec? 
5 Should it go? Czy ono / to powinno iść? 
6 Should we go? Czy my powinniśmy iść? 
7 Should you sleep? Czy wy powinniście spać? 
8 Should they run? Czy oni powinni biec? 

 


