
                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 

 Irregular verbs  ( dostępne w aplikacji memrise: kurs 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 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 

1 Christmas Święta Bożego Narodzenia 

  part 1 część 1 

2 Christmas cards kartki świąteczne 

3 decorate a Christmas tree ubierać choinkę 

4 snow śnieg 

5 snowman bałwan 

6 presents prezenty 

7 Santa Claus Święty Mikołaj 

8 On Christmas Eve W wigilię 

9 celebration świętowanie 

10 celebrate  świętować 

11 on this day... tego dnia 

12 Christmas season okres świąteczny 

13 set the table nakrywać do stołu 

14 bank holiday oficjalne święto państwowe 

15 Merry Christmas! Wesołych Świąt! 

16 empty plate pusty talerz 

17 carols kolędy 

18 hay  siano 

19 tablecloth obrus 

20 On 24 December 24 grudnia 

21 preparations for Christmas przygotowania do Świąt 

22 purchase kupić 

23 midnight mass Pasterka (msza o północy) 

24 attend wziąć udział (np. w Pasterce) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 

  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 Christian festival chrześcijańskie święto 

15 Lent Wielki Post 

16 observe Lent zachować post 

17 fast pościć 

18 He fasted on Good Friday pościł w Wielki Piątek 

19 Maundy Thursday Wielki Czwartek 

20 Holy Week Wielki Tydzień 

21 Palm Sunday Niedziela Palmowa 

22 worshipper wierny 

23 Easter Monday drugi dzień świąt 

24 the Resurrection Zmartwychwstanie 

25 crucifixion ukrzyżowanie 

26 Shrove Tuesday ostatki; "śledzik", tłusty wtorek 

27 Ash Wednesday środa popielcowa; Popielec 

28 tomb grobowiec 

29 bless poświęcić (np. jedzenie); pobłogosławić (np: 
ludzi) 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 

  UNIT 1A  Are you? Can you? Do you?      
Did you?   

1 Where were you born? Gdzie się urodziłeś? 
2 language język 
3 exercise ćwiczenie 
4 series serial 
5 first name imię 
6 surname nazwisko 
7 university uniwersytet 
8 kind rodzaj 
9 What kind of films do you like? Jaki rodzaj filmów lubisz? 
10 flat mieszkanie 
11 pet zwierzę domowe 
12 other  inny 
13 Can you speak any other languages? Czy umiesz mówić w jakimś innym języku? 
14 which który 
15 Which book do you prefer? Którą wolisz książkę? 
16 sleep well dobrze spać 
17 How many hours do you sleep? Ile godzin śpisz? 
18 check into a hotel zameldować się w hotelu 
19 get help otrzymać pomoc 
20 give directions dawać wskazówki jak dotrzeć do danego miejsca 

 
 

  UNIT 1B  The perfect date?    
part 1 Vocabulary: Describing people. część 1 

1 What is she like? Jaka ona jest? 
2 What does she look like? Jak ona wygląda? 
3 curly kręcone (włosy) 
4 straight proste 
5 wavy falowane 
6 beard broda (zarost) 
7 Santa Claus has got a white beard. Święty Mikołaj ma białą brodę. 
8 moustache wąsy 
9 bald łysy 
10 overweight z nadwagą 
11 medium height średniego wzrostu 
12 My husband is of medium height. Mój mąż jest średniego wzrostu. 
13 quite całkiem, dość 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

14 She's quite slim. Ona jest dość szczupła. 
15 clever sprytny 
16 generous hojny 
17 kind uprzejmy 
18 She is so kind.  Ona jest taka uprzejma.  
19 lazy leniwy 
20 shy nieśmiały 
21 talkative gadatliwy 
22 extrovert ekstrawertyczny 
23 hard-working ciężko pracujący 
24 mean skąpy 
25 quiet cichy 
26 serious poważny 
27 John is a very serious man. John jest bardzo poważnym mężczyzną. 
28 stupid głupi 
29 unfriendly nieprzyjazny 
30 unkind niemiły 

  part 2 Reading: Please date my dad!  część 2 

 31 marital status stan cywilny 

 32 personality osobowość 

 33 How was the date? Jak było na randce? 

 34 single parent rodzic samotnie wychowujący dzieci 

 35 get divorced rozwieść się 

 36 end up  skończyć (np. gdzieś) 
 37 If you keep on like this, you'll end up alone. Jeżeli nadal będziesz tak postępował, skończysz 

sam. 

 38 remarry ponownie się ożenić / wyjść za mąż 

 39 generous hojny 

 40 fun fajny, zabawowy 

 41 funny zabawny 

 42 Internet dating umawianie się na randki przez Internet 

 43 walk over to a woman podejść do kobiety 

 44 face to face twarzą w twarz 

 45 spark iskra 

 46 destiny przeznaczenie 

 47 profile picture zdjęcie profilowe 

 48 hopeful pełen nadziei 

 49 go out wychodzić; umawiać się z kimś 
 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 

  UNIT 1B: GRAMMAR: Present Simple    
  zdania twierdzące   
1 I fix cars. Ja naprawiam samochody. 
2 You sell food. Ty sprzedajesz jedzenie. 
3 She makes bread. Ona robi chleb. 
4 He goes to Africa. On jeździ do Afryki. 
5 It drinks milk. Ono/To pije mleko. 
6 We go to the park. My chodzimy do parku. 
7 You like football. Wy lubicie piłkę nożną. 
8 They get up late. Oni wstają późno. 
  przeczenia    
1 I don't fix cars. Ja nie naprawiam samochodów. 
2 You don't sell food. Ty nie sprzedajesz jedzenia. 
3 She doesn't make bread. Ona nie robi chleba. 
4 He doesn't go to Africa. On nie jeździ do Afryki. 
5 It doesn't drink milk. Ono/To nie pije mleka. 
6 We don't go to the park. My nie chodzimy do parku. 
7 You don't like football. Wy nie lubicie piłki nożnej. 
8 They don't get up late. Oni nie wstają późno. 
  pytania    
1 Do I fix cars? Czy ja naprawiam samochody? 
2 Do you sell food? Czy ty sprzedajesz jedzenie? 
3 Does she make bread? Czy ona robi chleb? 
4 Does he go to Africa? Czy on jeździ do Afryki? 
5 Does it drink milk? Czy ono/to pije mleko? 
6 Do we go to the park? Czy my chodzimy do parku? 
7 Do you like football? Czy wy lubicie piłkę nożną? 
8 Do they get up late? Czy oni wstają późno? 

 

  UNIT 1C The Remake project    
part 1 Vocabulary: Things you wear. część 1 

1 cardigan wełniany sweter rozpinany 
2 She is wearing a cardigan because it's cold.  Ona ma ubrany sweter ponieważ jest zimno. 
3 coat płaszcz 
4 suit garnitur 
5 He has to wear a suit to work. On musi nosić garnitur do pracy. 
6 sweater / jumper sweter 
7 tracksuit dres 
8 boots buty (wyższe, z cholewką) 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

9 flip-flops japonki 
10 trainers trampki 
11 dress sukienka 
12 jacket  kurtka/żakiet/marynarka 
13 Put on your jacket. It's cold today. Załóż kurtkę dzisiaj jest zimno. 
14 shirt koszula 
15 shorts krótkie spodenki 
16 skirt spódnica 
17 My daughter doesn't like wearing skirts. Moja córka nie lubi nosić spódnic. 
18 T-shirt koszulka z krótkim rękawem 
19 sandals sandały 
20 shoes buty  
21 belt pasek 
22 cap czapka z daszkiem 
23 hat czapka/kapelusz 
24 leggings legginsy 
25 gloves rękawiczki 
26 scarf  chusta/szalik 
27 socks skarpetki 
28 tie krawat 
29 tights rajstopy 

30 accessories dodatki 
31 jewellery biżuteria 
32 bracelet bransoletka 
33 earrings kolczyki 
34 necklace naszyjnik 
35 ring pierścionek 

 36 carry a bag nieść torbę 
 37 dress very well dobrze się ubierać 
  part 2 Listening: The Remake Project; 

Prepositions of place 
część 2 

 38 pour nalewać 

 39 jug dzbanek 
 40 work of art. dzieło sztuki 
 41 hundreds of people setki ludzi 
 42 appear pojawić się 
 43 servant służący 
 44 milkmaid mleczarka 
 45 apron fartuch 
 46 Dutch  holenderski 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 47 above your head nad twoją głową 
 48 behind the wall za ścianą 
 49 between the sofa and the chair pomiędzy sofą a krzesłem 
 50 in the kitchen w kuchni 
 51 in front of the computer przed komputerem 
 52 in the corner w rogu 
 53 in the middle of the classroom na środku klasy 
 54 next to the window obok okna 
 55 on the table na stole 
 56 on the left of the window po lewej stronie okna 
 57 under the table pod stołem 

 

  UNIT 1C: GRAMMAR: Present Continuous   
  zdania twierdzące   
1 I'm singing now. Ja teraz śpiewam. 
2 You're dancing now. Ty teraz tańczysz. 
3 He's sleeping now. On teraz śpi. 
4 She's running now. Ona teraz biega. 
5 It's jumping now.  Ono / To teraz skacze. 
6 We're dancing now. My teraz tańczymy. 
7 You're singing now. Wy teraz śpiewacie. 
8 They're sleeping now. Oni teraz śpią. 
  przeczenia    
1 I'm not singing now. Ja teraz nie śpiewam. 
2 You aren't dancing now. Ty teraz nie tańczysz. 
3 He isn't working today. On dziś nie pracuje. 
4 She isn't running now. Ona teraz nie biega. 
5 It isn't jumping now.  Ono / To teraz nie skacze. 
6 We aren't dancing now. My teraz nie tańczymy. 
7 You aren't singing now. Wy teraz nie śpiewacie. 
8 They aren't sleeping now. Oni teraz nie śpią. 
  pytania   
1 Am I singing now? Czy ja teraz śpiewam? 
2 Are you dancing now? Czy ty teraz tańczysz? 
3 Is he sleeping now? Czy on teraz śpi? 
4 Is she running now? Czy ona teraz biega? 
5 Is it jumping now? Czy ono/to teraz skacze? 
6 Are we dancing now? Czy my teraz tańczymy? 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

7 Are you singing now? Czy wy teraz śpiewacie? 
8 Are they sleeping now? Czy oni teraz śpią? 

 

 

 

 

  PRACTICAL ENGLISH: ,,Hotel Problems’’   
1 a few kilka 
2 quality cecha 
3 How can I help you? W czym mogę pomóc? 
4 air-conditioning klimatyzacja 
5 There's a problem with the air-conditioning. Jest problem z klimatyzacją. 

6 It isn't working. Nie działa. 
7 right now zaraz, teraz 
8 I wish my friend was here right now. Chciałbym, żeby był tutaj teraz mój przyjaciel. 
9 bother niepokoić, przeszkadzać 
10 I'm sorry to bother you but… Przepraszam, że przeszkadzam, ale… 
11 signal sygnał 
12 I can't get a signal. Nie mogę złapać sygnału. 
13 get lost zgubić się 
14 I think he will get lost. He doesn't know the 

city. 
Myślę, że on się zgubi. Nie zna miasta. 

15 boss szef 

16 show pokazać 
17 She will show me round the city. Ona pokaże mi miasto. 
18 at last w końcu 
19 Here you are at last. W końcu jesteś. 
20 view widok 
21 I have a view of the sea. Mam widok na morze. 
22 look forward to nie móc się doczekać 
23 I'm looking forward to meeting you. Nie mogę się doczekać spotkania z tobą. 

24 great wspaniale 
25 It's great to be here with you. Wspaniale jest być tutaj z tobą. 

26 guess zgadywać, przypuszczać 
27 I guess you're right. Wydaje mi się, że masz rację. 
28 by the way przy okazji 
29 By the way, you look great. A tak przy okazji, to wyglądasz wspaniale. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  
UNIT 2A  OMG! Where's my passport?   

  part 1 Reading: Passport, tickets, money 
phone ; Useful language for showing 
interest 

 część 1 

 1 OMG! (Oh my God!) O mój Boże! 
 2 have a snack przekąsić coś 
 3 miss tęsknić, brakować 
 4 Something is missing. Czegoś brakuje. 
 5 get to the top dotrzeć na szczyt 
 6 in the distance w oddali 
 7 for a while przez chwilę 
 8 go back wrócić 
 9 get colder ochłodzić się 
 10 let pozwolić 
 11 They never let me forget it. Nigdy nie pozwolili mi o tym zapomnieć. 
12 go abroad jechać zagranicę 

13 We are going abroad next week. W następnym tygodniu jedziemy zagranicę. 

14 go camping jechać na kemping 

15 sunbathe opalać się 

16 go sightseeing zwiedzać 

17 We went sightseeing in the city centre. Poszliśmy zwiedzać centrum. 

18 go for a walk iść na spacer 

19 Let's go for a walk. Chodźmy na spacer. 

20 hire wypożyczyć, wynająć (jednorazowa opłata za 
wynajem) 

21 hire a car wypożyczyć samochód 

22 rent wypożyczyć, wynająć (regularna opłata za 
wynajem) 

 part 2 część 2 

23 rent a room wynajmować pokój 

24 take photos robić zdjęcia 

25 book zarezerwować 

26 They booked a room in a luxurious hotel. Zarezerwowali pokój w luksusowym hotelu. 

27 souvenir pamiątka 

28 have a good time dobrze się bawić 

29 spend spędzać, wydawać 

30 We spent a lot of money on this car. Wydaliśmy dużo pieniędzy na ten samochód. 

31 comfortable wygodny 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

32 basic podstawowy 

33 lovely cudowny 

34 noisy hałaśliwy 

35 crowded zatłoczony 

36 delicious pyszny 

37 disgusting ohydny 
 

  UNIT 2A: GRAMMAR: PAST SIMPLE    
  zdania twierdzące   
1 I lived in London. Ja mieszkałem w Londynie. 
2 You studied. Ty uczyłeś się. 
3 He listened. On słuchał. 
4 She worked. Ona pracowała. 
5 It stopped. Ono / To zatrzymało się. 
6 We hunted. My polowaliśmy. 
7 You danced. Wy tańczyliście. 
8 They baked. Oni piekli. 
  przeczenia   
1 I didn't live in London. Ja nie mieszkałem w Londynie. 
2 You  didn't study. Ty nie uczyłeś się. 
3 He didn't listen. On nie słuchał. 
4 She didn't work. Ona nie pracowała. 
5 It didn't stop. Ono / To nie zatrzymało się. 
6 We didn't hunt. My nie polowaliśmy. 
7 You didn't dance. Wy nie tańczyliście. 
8 They didn't bake. Oni nie piekli. 
  pytania   
1 Did I live in London? Czy ja mieszkałem w Londynie? 
2 Did you study? Czy ty uczyłeś się? 
3 Did he listen? Czy on słuchał? 
4 Did she work? Czy ona pracowała? 
5 Did it stop? Czy ono / to zatrzymało się? 
6 Did we hunt? Czy my polowaliśmy? 
7 Did you dance? Czy wy tańczyliście? 
8 Did they bake? Czy oni piekli? 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 2B That's me in the picture!   
  Reading; Prepositions of time and place   
 1 weekly feature cotygodniowy główny artykuł w gazecie 
 2 work for an advertising agency pracować dla agencji reklamowej 
 3 in the end w końcu 
 4 In the end, we found the place. W końcu znaleźliśmy to miejsce. 
 5 owl sowa 
 6 notice zauważyć 
 7 opportunity okazja, szansa 
 8 the following year w następnym roku 
 9 sign podpisać 
 10 be in touch być w kontakcie 
 11 We're still in touch. Nadal mamy kontakt. 
 12 post photos on social media sites umieszczać zdjęcia na portalach społecznościowych 
 13 share photos  udostępniać zdjęcia 
 14 background tło 
 15 in June w czerwcu 
 16 in winter zimą 
 17 in the morning rano 
 18 in 2000 w 2000 
 19 in a shop w sklepie 
 20 on a plane w samolocie 
 21 on 2nd May drugiego maja 
 22 on Monday w poniedziałek 
 23 at a bus stop na przystanku autobusowym 
 24 at 7 o'clock o 7 
 25 at Easter na Wielkanoc 

 

  UNIT 2B: GRAMMAR: Past Continuous    
  zdania twierdzące   
1 I was playing football. Grałem w piłkę nożną. 
2 You were watching tv. Ty oglądałeś telewizję. 
3 She was swimming. Ona pływała. 
4 He was playing the guitar. On grał na gitarze. 
5 It was drinking milk. Ono/to piło mleko. 
6 We were dancing. My tańczyliśmy. 
7 You were running. Wy biegaliście. 
8 They were having Maths lesson. Oni uczyli się matematyki. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  pytania   
1 Was I sleeping? Czy ja spałem? 
2 Were you sleeping? Czy ty spałeś? 
3 Was she doing her homework? Czy Ona odrabiała zadanie domowe? 
4 Was he running? Czy On biegał? 
5 Was it flying? Czy to latało? 
6 Were we sleeping? Czy my spaliśmy? 
7 Were you watching tv? Czy wy oglądaliście telewizję? 
8 Were they swimming? Czy one pływały? 
  przeczenia   
1 I wasn't sleeping. Ja nie spałem. 
2 You weren't playing basketball. Ty nie grałeś w koszykówkę. 
3 She wasn't dancing. Ona nie tańczyła. 
4 He wasn't cooking. On nie gotował. 
5 It wasn't drinking. Ono nie piło. 
6 We weren't swimming. My nie pływaliśmy. 
7 You weren't cooking. Wy nie gotowaliście. 
8 They weren't eating. Oni nie jedli. 

 

 UNIT 2C One dark October evening  

 part 1 część 1 

1 after that po tym, potem 

2 After that they saw each other every day. Po tym spotykali się codziennie. 

3 two minutes later dwie minuty później 

4 next day następnego dnia 

5 one evening in October pewnego październikowego wieczoru 

6 suddenly nagle 

7 Suddenly, he stopped and looked at me. Nagle zatrzymał się  i spojrzał na mnie. 

8 when kiedy 

9 When she left the club, he was waiting for her. Kiedy wyszła z klubu, czekał na nią. 

10 madly szalenie 

11 They were madly in love. Byli w sobie szaleńczo zakochani. 

12 at first na początku 

13 I didn't notice him at first. Nie zauważyłam go na początku. 

14 brake hamulec 

15 put your foot on the brake nacisnąć na hamulec 

16 so więc 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

17 It was late so I took a taxi. Było późno więc wzięłam taksówkę. 

18 because ponieważ 

19 They decided to stay at home because it was 
raining. 

Oni zdecydowali się zostać w domu, ponieważ 
padał deszcz. 

20 although mimo że 

21 Although it's a nice day, I will stay at home. Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu. 

22 fall in love with somebody zakochać się w kimś 

23 date data; randka 

24 on the first date na pierwszej randce 

 part 2 część 2 

25 invite zaprosić 

26 He invited me to dinner. Zaprosił mnie na obiad. 

27 have a wonderful time wspaniale się bawić 

28 drive along the high street jechać główną ulicą w mieście 

29 coffee bar bar kawowy 

30 Let's meet in a coffee bar. Spotkajmy się w barze kawowym. 

31 give somebody your email / phone number dać komuś swój adres email / numer telefonu 

32 take somebody to a restaurant wziąć kogoś do restauracji 

33 wait czekać 

34 Wait for me. Poczekaj na mnie. 

35 Hurry up! Pospiesz się! 

36 to be in a hurry spieszyć się 

37 play a song zagrać piosenkę 

38 leave opuścić; zostawić 

39 He left the club very late. Bardzo późno opuścił klub. 

40 You left your bag there. Zostawiłeś tam swoją torbę. 

41 run across the road przebiec przez drogę 

42 happy ending szczęśliwe zakończenie 

43 sad ending smutne zakończenie 

44 nearly prawie 

45 I nearly hit you Prawie uderzyłem w ciebie. 

46 anniversary rocznica 

47 panic spanikować 

48 He panicked and drove away. Spanikował i odjechał. 

49 He's got a bad injury to his head. Ma poważny uraz głowy. 

50 intensive care oddział intensywnej opieki medycznej  

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 3A  TripAside   
 Vocabulary: Airports  
1 arrival przylot, przyjazd 
2 baggage bagaż 
3 baggage drop-off punkt zrzutu bagażu (na lotnisku) 
4 baggage reclaim odbiór bagażu 
5 check-in odprawa bagażu 
6 customs odprawa celna 
7 depart odjechać 
8 gate bramka (na lotnisku) 
9 lift winda 
10 passport control kontrola paszportowa 
11 terminal terminal 
12 toilet toaleta 
13 trolley wózek 
14 departure lounge hala odlotów 
15 connecting flight lot z przesiadką 
16 duty-free shop sklep wolnocłowy 
17 stopover (BrE) przesiadka 
18 layover (AmE) przesiadka 
19 guided tour zwiedzanie z przewodnikiem 
20 pick up odebrać (np. kogoś z lotniska) 
21 air traveller osoba podróżująca samolotem 

 

  UNIT 3A: GRAMMAR: going to   
  twierdzenia   
1 I'm going to swim. Zamierzam pływać. 
2 You're going to dance. Ty zamierzasz tańczyć. 
3 He's going to visit me. On zamierza mnie odwiedzić. 
4 She's going to cook. Ona zamierza gotować. 
5 It's going to rain. Będzie padało. 
6 We're going to sleep. My zamierzamy spać. 
7 You're going to visit us. Wy zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They're going to buy it. Oni zamierzają to kupić. 
  przeczenia    
1 I'm not going to swim. Nie zamierzam pływać. 
2 You aren't going to dance. Ty nie zamierzasz tańczyć. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

3 He isn't going to visit me. On nie zamierza mnie odwiedzić. 
4 She isn't going to cook. Ona nie zamierza gotować. 
5 It isn't going to rain. Nie będzie padało. 
6 We aren't going to sleep. My nie zamierzamy spać. 
7 You aren't going to visit us. Wy nie zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They aren't going to buy it. Oni nie zamierzają tego kupić. 
  pytania   
1 Am I going to swim? Czy ja zamierzam pływać? 
2 Are you going to dance? Czy ty zamierzasz tańczyć? 
3 Is he going to visit me? Czy on zamierza mnie odwiedzić? 
4 Is she going to cook? Czy ona zamierza gotować? 
5 Is it going to rain? Czy będzie padało? 
6 Are we going to sleep? Czy my zamierzamy spać? 
7 Are you going to visit us? Czy wy zamierzacie nas odwiedzić? 
8 Are they going to buy it? Czy oni zamierzają to kupić? 

 

  UNIT 3B Put it in your calendar!   

  part 1 Verbs + prepositions część 1 

 1 depend zależeć 
 2 It depends on you. To zależy od ciebie. 
 3 both oboje 
 4 arrangements ustalenia 
 5 make arrangements czynić kroki, przygotowania 
 6 depart odlecieć, odjechać 
 7 arrive przylecieć, przyjechać 
 8 The plane departs at 7 and arrives at 10. Samolot odlatuje o 7, a przylatuje o 10. 
 9 I arrived in London yesterday. Wczoraj przyjechałem do Londynu. 
 10 What time did you arrive at the hotel? O której godzinie przyjechałeś do hotelu? 
 11 invite zaprosić 
 12 invite for dinner zaprosić na obiad 
 13 wait for czekać na 
 14 I'm waiting for you. Czekam na ciebie. 
 15 agree zgadzać się 
 16 I don't agree with you. Nie zgadzam się z tobą. 
 17 ask prosić 
 18 ask for money prosić o pieniądze 
 19 pay  płacić 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 20 He paid for the meal. On zapłacił za posiłek. 
 21 spend spędzać, wydawać 
 22 He spends a lot of money on clothes. On wydaje dużo pieniędzy na ubrania. 
 23 worry martwić się 
 24 Don't worry about her. Nie martw się o nią. 
 25 fall in love zakochać się 
 26 She fell in love with her best friend. Zakochała się w swoim najlepszym przyjacielu. 
 27 think myśleć, uważać 
 28 What are you thinking about? O czym myślisz? 
 29 What do you think of my new car? Co sądzisz o moim nowym samochodzie? 
  part 2 część 2 

 30 a piece of paper kartka papieru 
 31 Post-it note karteczka samoprzylepna 
 32 diary pamiętnik, kalendarz 
 33 calendar kalendarz 
 34 look through your wardrobe przejrzeć szafę 
 35 at the recommended time w sugerowanym czasie 
 36 talk on climate change wykład na temat zmiany klimatu 
 37 give a talk wygłosić mowę 
 38 Would you like to go out for dinner? Czy chciałbyś wyjść na obiad? 
 39 I'd love to. Z wielką chęcią. 
 40 Are you free on Thursday? Czy jesteś wolny w czwartek? 
 41 What about Friday? A piątek? 
 42 Friday's fine. W piątek pasuje mi. 
 43 Great! Świetnie! 

 

  UNIT 3C Word games   
 1 the aim of the game cel gry 
 2 including łącznie z 
 3 Everybody is going to come, including John. Wszyscy przyjdą, łącznie z Johnem. 

 4 pass poddawać się 
 5 until five minutes is up do czasu, gdy mija 5 minut 
 6 example przykład 
 7 for example na przykład 
 8 kind rodzaj 
 9 like jak 
 10 You look like your dad. Wyglądasz jak twój tata. 
 11 opposite przeciwieństwo 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 12 Good is the opposite of bad. Dobry jest przeciwieństwem złego. 
 13 similar podobny 
 14 similar to podobny do 
 15 somebody ktoś 
 16 something coś 
 17 somewhere gdzieś 
 18 kite latawiec 
 19 bin kosz na śmieci 
 20 stone kamień 
 21 tap kran 
 22 grapes winogrona 
 23 mug kubek 

 

  PRACTICAL ENGLISH 2:,,Restaurant 
problems’’   

1 menu menu 
2 course danie 
3 bill rachunek 
4 Can I have the bill, please? Czy mogę prosić o rachunek? 
5 tip napiwek 
6 Do you always leave a tip? Czy zawsze zostawiasz napiwek? 
7 A table for four, please. Poproszę o stolik dla 4 osób. 
8 Can I have…..? Czy mogę prosić o….? 
9 I'll have… Wezmę…. 
10 Can I get you something to start with? Czy coś na przystawkę? 
11 Rare, medium or well done? Krwisty, średnio wysmażony czy dobrze 

wysmażony? 
12 still water woda niegazowana 
13 sparkling water woda gazowana 
14 take back wziąć z powrotem 
15 fries frytki (amerykański angielski) 
16 suggestions sugestie 
17 Do you have any suggestions? Czy coś zaproponujesz? 
18 It's time to go. Czas iść. 

 19 So tell me… A więc powiedz mi… 

 20 Well, to start with… No cóż, po pierwsze... 

 21 That would be great. Byłoby wspaniale. 

 22 I think there's a mistake. Myślę, że tutaj jest błąd. 
 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 4A Who does what?   
  part 1 Reading  część 1 

1 do exercise ćwiczyć 
2 researcher badacz, naukowiec 
3 find znaleźć, odkryć 
4 Researchers found that… Naukowcy odkryli, że… 
5 physical activity aktywność fizyczna 
6 stay healthy pozostać zdrowym 
7 at the same time w tym samym czasie 
8 law prawo 
9 battle bitwa 
10 get somebody to do something przekonać kogoś do zrobienia czegoś 
11 It's difficult to get her to talk. Trudno jest przekonać ją do mówienia. 
12 under the age of 18 poniżej 18 roku życia 
13 have an obligation mieć obowiązek 
14 participate in family life uczestniczyć w życiu rodzinnym 
15 however jednakże 
16 government rząd 
17 This can't be true. To nie może być prawda. 
18 impossible in real life niemożliwe w prawdziwym życiu 
  part 2 Vocabulary: Housework, make or do?  część 2 

19 housework prace domowe 
20 do the housework wykonywać prace domowe 
21 do the ironing prasować 
22 do the shopping robić zakupy 
23 lay the table nakrywać do stołu 
24 clear the table sprzątać ze stołu 
25 do the washing prać 
26 do the washing-up zmywać naczynia 
27 make the beds ścielić łóżka 
28 pick up dirty clothes zbierać brudne ubrania (z podłogi) 
29 put away odkładać 
30 take out the rubbish wynosić śmieci 
31 tidy sprzątać 
32 He never tidies his room. On nigdy nie sprząta w swoim pokoju. 
33 do a course robić kurs 
34 make a mistake robić błąd 
35 do an exercise robić zadanie 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

36 do an exam zdawać ezamin 
37 make a noise hałasować 
38 make a phone call wykonać telefon 
39 make friends zaprzyjaźnić sie 
40 make dinner robić obiad 
41 do sport uprawiać sport 
42 make plans planować 
43 make an excuse  usprawiedliwiać się  

 

 

 UNIT 4A: GRAMMAR: Czas Present Perfect    

  twierdzenia   

1 I've already done my homework. Już odrobiłam zadanie domowe. 

2 You've already done your homework. Ty już odrobiłeś zadanie domowe. 

3 He's already done his homework. On już odrobił zadanie domowe. 

4 She's just done her homework. Ona właśnie zrobiła zadanie domowe. 

5 It's just finished. Ono właśnie skończyło. 

6 We've just finished. My właśnie skończyliśmy. 

7 You've already bought a present. Wy już kupiliście prezent. 

8 They've just finished. Oni właśnie skończyli. 

  pytania   

1 Have I seen this film? Czy widziałem ten film? 

2 Have you seen this film? Czy widziałeś ten film? 

3 Has she seen this film? Czy ona widziała ten film? 

4 Has he done his homework? Czy on odrobił zadanie domowe? 

5 Has it finished? Czy się skończyło? 

6 Have we seen this film? Widzieliśmy ten film? 

7 Have you bought a car? Czy kupiliście samochód? 

8 Have they played football?  Czy oni grali w piłkę nożną? 

  przeczenia   

1 I haven't done my homework yet. Jeszcze nie odrobiłam zadania domowego. 

2 You haven't seen this film yet. Nie widziałeś tego filmu jeszcze. 

3 She hasn't cooked dinner yet. Ona jeszcze nie ugotowała obiadu. 

4 He hasn't finished yet. On jeszcze nie skończył. 

5 It hasn't happened yet. To się jeszcze nie zdarzyło. 

6 We haven't played football yet. Jeszcze nie graliśmy w piłkę nożną. 

7 You haven't worked yet. Wy jeszcze nie pracowaliście. 

8 They haven't bought a car yet. One jeszcze nie kupiły samochodu. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 4B  In your basket   
  part 1 Vocabulary: Shopping  część 1 

1 changing rooms przebieralnie 
2 self-service checkout kasa samoobsługowa 
3 shelf półka 
4 shopping bag torba na zakupy 
5 sale wyprzedaż 
6 till kasa 
7 receipt paragon 
8 Keep the receipt. Zachowaj paragon. 
9 take something  back  oddać coś (np. do sklepu) 
10 I need to take this jacket back. It's too big. Muszę oddać tę kurtkę. Jest za duża. 
11 trolley wózek 
12 basket koszyk 
13 try something  on przymierzyć coś 
14 Can I try these trousers on? Czy mogę przymierzyć te spodnie? 
15 fit pasować (o rozmiarze) 
16 suit pasować (np. o kolorze) 
17 This colour doesn't suit you. Ten kolor nie pasuje do ciebie. 
18 These trousers don't fit you. They're too big. Te spodnie nie pasują na ciebie. Są za duże. 
19 account konto 
20 I'd like to open an account. Chciałbym otworzyć konto. 
21 auction aukcja 
22 delivery przesyłka 
23 delivery address adres przesyłki 
24 item pozycja (np. na liście); rzecz; element 
25 payment płatność 
26 website strona internetowa 
  part 2 Reading: The story of the ice cream 

sellers 
część 2 

 27 economics ekonomia 

 28 give an explanation udzielić wyjaśnienia 

 29 sunbather osoba, która się opala 

 30 ice cream seller sprzedawca lodów 

 31 cart wózek (do serwowania napojów i jedzenia) 

 32 obviously oczywiście 

 33 Obviously, there are small changes. Oczywiście są małe zmiany. 

 34 solution rozwiązanie (problemu) 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 35 the solution to the riddle rozwiązanie zagadki 

 36 zone strefa 

 37 paid parking zone strefa płatnego parkowania 

 38 lose money stracić pieniądze 

 39 walk further iść dalej 

 40 good for business dobre dla biznesu 

 41 divide podzielić 

 42 divide into two halves podzielić na dwie połowy 
 

 

  UNIT 4C  #greatweekend   
 1 A new survey has shown… Nowy sondaż pokazał… 
 2 invent stories wymyślać historie 
 3 lie about something kłamać na temat czegoś 
 4 liar kłamca 
 5 appear wydawać się 
 6 It appears quite clear. Wydaje się to całkiem jasne. 
7  jealous  zazdrosny 
 8 details szczegóły 
 9 one of the main reasons jeden z głównych powodów 
 10 put on nakładać, zakładać 
 11 fake tan sztuczna opalenizna 
 12 colleague kolega z pracy 
 13 interview przeprowadzić wywiad 
 14 It's becoming increasingly important To staje się coraz bardziej ważne. 
15  in reality w rzeczywistości 
 16 boring book nudna książka 
 17 I'm bored. Nudzę się. 
 18 interesting weekend interesujący weekend 
 19 I'm interested in art. Interesuję się sztuką. 
 20 exciting trip ekscytująca wycieczka 
 21 I'm excited about the trip. Jestem podekscytowany wycieczką. 
 22 frightening storm przerażająca burza 
 23 Were you frightened? Czy byłeś przerażony? 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 4C: GRAMMAR: somebody, anybody, 
nobody itd.   

1 Somebody has taken my book. Ktoś wziął moją książkę. 
2 I don't know anybody here. Nie znam tutaj nikogo. 
3 Did you meet anybody? Czy spotkałeś kogoś? 
4 Nobody phoned. Nikt nie zadzwonił. 
5 I have something for you. Mam coś dla ciebie. 
6 Did you buy anything? Czy coś kupiłeś? 
7 I didn't do anything. Nic nie zrobiłem. 
8 There's nothing in the fridge. Nic nie ma w lodówce. 
9 Let's go somewhere. Chodźmy gdzieś. 
10 We didn't go anywhere at the weekend. Nigdzie nie poszliśmy w weekend. 
11 Is there anywhere to park? Czy jest gdzie zaparkować? 

 

  UNIT 5A I want it NOW!   
 1 talk too quickly mówić zbyt szybko 
 2 get impatient niecierpliwić się 
 3 mealtime pora posiłku 
 4 feel frustrated czuć się sfrustrowanym 

 5 get irritable irytować się 
 6 walk out of a shop wyjść ze sklepu 
 7 queue kolejka 
 8 broadband szerokie pasmo połączenia z Internetem 
 9 instant searches natychmiastowe wyszukiwania 
 10 immediate bezpośredni, natychmiastowy 
 11 growth wzrost 
 12 phone apps aplikacje w telefonie 
 13 episode of a TV series odcinek serialu telewizyjnego 
 14 average przeciętny 
 15 The average score is 77 points. Przeciętny wynik to 77 punktów. 
 16 The page is loading. Strona się ładuje. 
 17 return powrócić 
 18 time-wasting marnotrawstwo czasu 
 19 connected połączony 
 20 replacement wymiana 
 21 be stuck in traffic utknąć w korku 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 5A:  GRAMMAR: Comparative 
adjectives- 
Stopień wyższy przymiotników 

  

1 You're as tall as your mum. Jesteś tak wysoka jak twoja mama. 

2 She isn't as sociable as her sister. Ona nie jest tak towarzyska jak jej siostra. 

3 She's less fashionable than her sister. Ona jest mniej modna od swojej siostry. 

4 He's older than me. On jest starszy ode mnie. 

5 He drives more slowly than I do. On jeździ wolniej ode mnie. 

6 He works harder than you. On pracuje ciężej od ciebie. 

7 The Chinese restaurant is further than the Italian 
restaurant. 

Chińska restauracja jest dalej od włoskiej. 

 

  UNIT 5B Twelve lost wallets   

  part 1 Vocabulary: Describing a town or city  część 1 

1 north północ 
2 south południe 
3 east wschód 
4 west zachód 
5 Gdańsk is in the north of Poland. Gdańsk jest na północy Polski. 
6 medium sized średniej wielkości 
7 large duży 
8 population populacja 
9 Bydgoszcz has a population of about 360,000 Populacja Bydgoszczy wynosi około 360 

tysięcy. 
10 crowded zatłoczony 
11 exciting ekscytujący 
12 modern nowoczesny 
13 noisy hałaśliwy 
14 polluted zanieczyszczony 
15 empty pusty 
16 quiet cichy 
17 castle zamek 
18 cathedral katedra 
 part 2 Vocabulary: Describing a town or city 

 
część 2 

19 church kościół 
20 department store dom towarowy 
21 market rynek 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

22 mosque meczet 
23 museum muzeum 
24 palace pałac 
25 shopping centre centrum handlowe 
26 statue statua 
27 temple świątynia 
28 town hall  ratusz 
29 monument pomnik 
30 harbour 

 
port 

31 canal kanał 
32 bridge most 
33 city walls mury miasta 
34 ruins ruiny 
35 synagogue synagoga 
  part 3 Reading, listening  część 3 

 36 response odpowiedź, reakcja 
 37 review recenzja 
 38 public transport transport publiczny 
 39 get around podróżować 
 40 nightlife nocne życie 
 41 family-friendly przyjazne dla rodzin 
 42 attraction atrakcja 
 43 honest uczciwy 
 44 find out dowiedzieć się 
 45 To find out more, visit our website. Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą 

stronę internetową. 
 46 pavement chodnik 
 47 equivalent of 50$ równowartość 50 dolarów 
 48 local currency lokalna waluta 
 49 a couple of business cards kilka wizytówek 
 50 report the lost wallet zgłosić zagubiony portfel 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 5B: GRAMMAR: Superlative adjectives- 
Stopień najwyższy przymiotników   

1 It's the noisiest city in the world. To jest najbardziej hałaśliwe miasto na świecie. 

2 It's the most popular city in my country. To najpopularniejsze miasto w moim kraju. 

3 It's the most expensive city I've ever been to. To najdroższe miasto w jakim kiedykolwiek 
byłem. 

4 It's the best book I've read this year. To najlepsza książka jaką przeczytałam w tym 
roku. 

5 It's the worst film I've ever seen. To najgorszy film jaki kiedykolwiek widziałem. 
 

  UNIT 5C How much is enough?   

  Reading: Are they really good and bad?   
 1 scientific study badanie naukowe 

 2 contradict zaprzeczać 

 3 cut the risk of heart attack zmniejszać ryzyko zawału serca 

 4 middle-aged w średnim wieku 

 5 liver wątroba 

 6 disease choroba 

 7 increase wzrastać 

 8 contain zawierać 

 9 Coca Cola contains a lot of sugar. Coca Cola zawiera dużo cukru. 

 10 muscles mięśnie 

 11 blood pressure ciśnienie krwi 

 12 teeth zęby 

 13 acid kwas 

 14 weight  waga 

 15 calcium wapń 

 16 bones kości 

 17 full-fat milk pełnotłuste mleko 

 18 low-fat yogurt jogurt niskotłuszczowy 

 19 alert czujny, uważny 

 20 immune system system odpornościowy 

 21 prevent diabetes zapobiegać cukrzycy 
 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  
PRACTICAL ENGLISH 3: ,, The wrong shoes’’   

1 reason powód 
2 to be in shape być w formie 
3 less mniej 
4 You should eat less. Powinieneś jeść mniej. 
5 keep fit utrzymywać formę 
6 sneakers trampki (amerykański angielski) 
7 store sklep (amerykański angielski) 
8 Why don't you…? A może bys tak…? 
9 Why don't you go with me? A może byś tak poszedł ze mną? 
10 letter litera 
11 tax podatek 
12 added dodany 
13 pair para 
14 a pair of shoes para butów 
15 price cena 
16 refund zwracać pieniądze 
17 pound funt 
18 pence / p pens 
19 dollar dolar 
20 cent cent 
21 euro euro 
22 £70 (seventy pounds) siedemdziesiąt funtów 
23 £13.59 (thirteen pounds fifty-nine) trzynaście funtów pięćdziesiąt dziewięć (pensów) 
24 $20.75 (twenty dollars seventy-five) dwadzieścia dolarów siedemdziesiąt pięć 

(centów) 
25 60 p (sixty p) sześdziesiąt pensów 
26 $0.90 (ninety cents) dziewięćdziesiąt centów 
27 €50.89 (fifty euros eighty-nine) piećdziesiąt euro osiemdziesiąt dziewięć (centów) 
28 Have you had a good day? Czy miałeś dobry dzień? 
29 Why don't you come with me? A może poszedłbyś ze mną? 
30 Can we make it a bit later? Możemy trochę później? 
31 You know… No wiesz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 6A Think positive - or negative?   
 part 1 Vocabulary: Opposite verbs część 1 
1 pass an exam zdać egzamin 
2 fail an exam nie zdać egzaminu 
3 push popchnąć 
4 turn on the TV włączyć telewizor 
5 turn off the radio wyłączyć radio 
6 borrow from somebody pożyczyć od kogoś 
7 lend something to somebody pożyczyć coś komuś 
8 Can I borrow a pen? Czy mogę pożyczyć długopis? 
9 Can you lend me a pen? Czy możesz pożyczyć mi długopis? 
10 mend / repair naprawić 

 11 pull ciągnąć 

 12 download a song ściągnąć piosenkę 

 13 upload  wysłać (np. pliki na serwer internetowy) 

 14 break zepsuć, złamać 

 15 miss a train spóźnić się na pociąg 

 16 catch a bus złapać autobus 

 17 pick up somebody at the airport odebrać kogoś z lotniska 

 18 drop off podrzucić (np. kogoś na lotnisko) 

 19 receive otrzymać 

  
part 2 Reading: Why negative thinking can 
be positive; Responding to predictions 

część 2 

 20 even nawet 

 21 Cheer up. Rozchmurz się. 

 22 defensive pessimism pesymizm defensywny 

 23 lead to very positive results prowadzić do bardzo pozytywnych rezultatów 

 24 specific situations konkretne sytuacje 

 25 manage anxiety radzić sobie z lękiem 

 26 fear strach 

 27 Something can go wrong. Coś może pójść źle. 

 28 avoid unikać 

 29 in advance z góry, z wyprzedzeniem 

 30 He paid for three nights in advance. Zapłacił za trzy noce z góry. 

 31 I hope so. Mam nadzieję. 

 32 I hope  not. Mam nadzieję, że nie. 

 33 I think so. myślę. 

 34 I don't think so. Nie sądzę. 

 35 Maybe. Może. 

 36 Perhaps. Być może. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 37 I doubt it. Wątpię w to. 

 38 Probably. Prawdopodobnie. 

 39 Definitely. Zdecydowanie. 
 

  UNIT 6B I'll always love you.   
 Reading: I'll never forget you.; Verb + back.  
1 long-distance długodystansowy 
2 long-distance relationship związek na odległość 
3 cool spokojny; schłodzić 
4 get in touch with skontaktować się z 
5 fall down spaść 
6 take back zwrócić 
7 I'll take back this dress. It doesn't fit me. Zwrócę tę sukienkę. Nie pasuje na mnie. 
8 come back wrócić 
9 I'll come back in ten minutes. Wrócę za dziesięć minut. 
10 give back oddać 
11 pay back spłacić; oddać (pieniądze) 
12 send back odesłać 
13 call back oddzwonić 
14 Please call me back as soon as possible. Proszę oddzwoń do mnie tak szybko jak to 

możliwe. 
15 go back wrócić 
16 for example / for instance na przykład 
17 It depends. To zależy. 

 

  UNIT 6A, 6B:  GRAMMAR: Simple Future   
  zdania twierdzące   
1 I'll go. Ja pójdę. 
2 You'll sleep. Ty będziesz spał. 
3 He'll buy it. On to kupi. 
4 She'll help me. Ona mi pomoże. 
5 It'll fall. To / Ono spadnie. 
6 We'll go. My pójdziemy. 
7 You'll sleep. Wy będzicie spać. 
8 They'll help me. Oni mi pomogą. 
  przeczenia   
1 I won't go. Ja nie pójdę. 
2 You won't go. Ty nie pójdziesz. 
3 He won't buy it. On tego nie kupi. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

4 She won't help me. Ona mi nie pomoże. 
5 It won't fall. To / Ono nie spadnie. 
6 We won't go. My nie pójdziemy. 
7 You won't sleep. Wy nie będziecie spać. 
8 They won't help me. Oni mi nie pomogą. 
  pytania   
1 Will I go? Czy ja pójdę? 
2 Will you go? Czy ty pójdziesz? 
3 Will he buy it? Czy on to kupi? 
4 Will she help me? Czy ona mi pomoże? 
5 Will it fall? Czy to / ono spadnie? 
6 Will we go? Czy my pójdziemy? 
7 Will you sleep? Czy wy będziecie spać? 
8 Will they help me? Czy oni mi pomogą? 

 

  UNIT 6C The meaning of dreaming.   
1 psychoanalyst psychoanalityk 
2 dream sen, marzenie, śnić, marzyć 
3 What did you dream about? O czym śniłeś? 
4 champagne szampan 
5 violin skrzypce 
6 play the violin grać na skrzypcach 
7 owl sowa 
8 indeed faktycznie, rzeczywiście 
9 It didn't hurt me. Indeed, it helped me a little. To mi nie zaszkodziło. W rzeczywistości to mi 

trochę pomogło. 
10 to be afraid of bać się 
11 I'm afraid of spiders. Boję się pająków. 
12 good for dobre dla 
13 Sweets aren't good for you. Słodycze nie są dla ciebie dobre. 
14 good at dobry w 
15 He's good at dancing. On jest dobry w tańcu. 
16 full of pełny 
17 The bus was full of people. Autobus był pełen ludzi. 
18 famous for sławny z 
19 She's famous for her paintings. Ona jest sławna ze swoich obrazów. 
20 bad at słaby w 
21 At school I was bad at maths. W szkole byłam słaba z matematyki. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

22 angry with zły na 
23 Why are you angry with me? Dlaczego jesteś na mnie zły? 
24 What are you angry about? Na co jesteś zły? 
25 different from inny od 
26 We're different from other Europeans. Różnimy się od innych Europejczyków.  
27 nice to miły dla 
28 She was nice to me. Była dla mnie miła. 
29 interested in zainteresowany 
30 Are you interested in music? Czy interesujesz się muzyką? 

 


