
                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

Irregular verbs (dostępne w aplikacji memrise: Irregular verbs (+audio) 
- wszystkie poziomy: wybrać poziom 1: elementary) 

  Present Past Simple Past participle Polish 
1 be was/were been być 
2 beat beat beaten zbić/pobić 
3 become became become zostać 
4 begin began begun zaczynać/rozpoczynać 
5 bite bit bitten gryźć 
6 blow blew blown dmuchać 
7 break broke broken rozbić 
8 bring brought brought przynieść/przywieźć 
9 build built built budować 
10 burn burnt/burned burnt/burned spalić/oparzyć 
11 buy bought bought kupić 
12 catch caught caught złapać 
13 choose chose chosen wybrać 
14 come came come przychodzić 
15 cost cost cost kosztować 
16 cut cut cut ciąć 
17 dig dug dug kopać 
18 do did done robić 
19 draw drew drawn rysować 
20 dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić/ marzyć 
21 drink drank drunk pić 
22 drive drove driven kierować pojazdem  
23 eat ate eaten jeść 
24 fall fell fallen spaść/upaść 
25 feel felt felt czuć 
26 fight fought fought walczyć 
27 find found found znaleźć 
28 fly flew flown latać 

29 forget forgot forgotten zapominać 
30 forgive forgave forgiven wybaczyć 
31 get got got dostać 
32 give gave given dać 
33 go went gone iść/jechać 
34 grow grew grown rosnąć 
35 have had had mieć/posiadać 
36 hear heard heard słyszeć 
37 hide hid hidden ukrywać 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

38 hit hit hit uderzyć 
39 hold held held trzymać coś/kogoś 
40 hurt hurt hurt zranić/skaleczyć 
41 keep kept kept zatrzymać/trzymać 
42 know knew known znać/wiedzieć 
43 lay laid laid kłaść/położyć 
44 lead led led prowadzić 
45 learn learnt/learned learnt/learned uczyś się  
46 leave left left wyjść/wyjeżdżać 
47 lend lent lent pożyczać komuś  
48 let let let pozwalać/wynajmować 
49 lie lay lain leżeć 
50 light lit lit zapalać/rozpalać/oświetlać 
51 lose lost lost gubić/tracić/przegrywać  
52 make made made robić 
53 mean meant meant oznaczać/mieć na myśli  
54 meet met met spotkać 
55 pay paid paid płacić 
56 put put put kłaść/położyć 
57 read read read czytać 
58 ride rode ridden jechać konno/na rowerze/na 

motorze 
59 ring rang rung dzwonić 
60 rise rose risen rosnąć/wstawać 
61 run ran run biec 
62 say said said mówić/powiedzieć 
63 see saw seen widzieć 
64 sell sold sold sprzedać 
65 send sent sent wysłać 
66 shoot shot shot strzelać 
67 shut shut shut zamykać/zatrzasnąć 
68 sing sang sung  śpiewać 
69 sit sat sat siadać 
70 sleep slept slept spać 
71 speak spoke spoken mówić/rozmawiać 
72 spell spelt/spelled spelt/spelled literować 
73 spend spent spent wydawać pieniądze/spędzać 

czas  
74 stand stood stood stać 
75 steal stole stolen kraść 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

76 swim swam swum pływać 
77 take took taken wziąć 
78 teach taught taught uczyć kogoś czegoś 
79 tell told told powiedzieć/opowiadać 
80 think thought thought myśleć 
81 throw threw thrown rzucać 
82 understand understood understood rozumieć 
83 wake woke woken budzić się 
84 wear wore worn nosić na sobie  
85 write wrote written pisać  

 

 

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) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 2 część 2 

25 hang up Christmas stockings powiesić skarpety na prezenty 

26 arrive in a sledge przyjeżdzać saniami 

27 decorated with holly przystrojony ostrokrzewem 

28 dried fruit suszone owoce 

29 gather at the Christmas table gromadzić się przy świątecznym stole 

30 I wish you a Merry Christmas Życzę Wam wesołych świąt  

31 and a Happy New Year! i szczęśliwego Nowego Roku! 

32 deliver an annual oration wygłaszać coroczne przemówienie 

33 sparkling tinsel błyszcząca lameta 

34 expectation oczekiwanie 

35 custom zwyczaj 

36 carol singers kolędnicy 

37 carnival karnawał 

38 borsch with ravioli barszcz z uszkami 

39 share the holy wafer dzielić się opłatkiem 

40 carp karp 

41 herring in oil śledź w oleju 

42 dumplings with poppyseed kluski z makiem 

43 Advent adwent 

44 North Pole biegun Północny 

45 drawn by reindeer ciągnięte przez renifery 

46 poinsettias gwiazdy betlejemskie (rośliny) 

47 kiss under the mistletoe całować się pod jemiołą 

48 dumplings with mushrooms and cabbage pierogi (najlepiej nie tłumaczyć:) 

49 the stable in Bethlehem stajenka w Betlejem 

50 shepherd pasterz 

51 Christmas crib żłóbek, szopka 

52 gold, frankincense, and myrrh złoto, kadzidło i mirra 

53 frankincense żywica olibanowa 

54 incense kadzidło 

55 Christmas bauble; Christmas ball; ornament bombka 
 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  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 Why did they call you that?   

  part 1 Names, Reading: Naming customs 
around the world. 

część 1 

1 full name pełne imię i nazwisko 
2 short for skrót od 
3 Her name is short for Elizabeth.  Jej imię to skrót od Elizabeth. 
4 initials inicjały 
5 maiden name nazwisko panieńskie 
6 married name nazwisko po mężu 
7 nickname przezwisko 
8 change name legally legalnie zmienić imię 
9 pseudonym pseudonim 
10 named after nazwany po 
11 A street was named after him. Nazwano po nim ulicę. 
12 first name imię 
13 middle name drugie imię 
14 He's called Ed for short. W skrócie nazywają go Ed. 
15 avoid confusion uniknąć nieporozumienia 
16 multiply pomnożyć 
17 divide podzielić 
18 shorten skrócić 
19 shorten trousers skrócić spodnie 
20 nowadays w dzisiejszych czasach 
21 reverse odwrócić 
22 The order is reversed. Kolejność jest odwrócona. 
23 birth certificate akt urodzenia 
24 relate to odnosić się do 
25 The last question was related to the country's 

history. 
Ostatnie pytanie odnosiło się do historii kraju. 

26 tribe plemię 
  part 2 Speaking: Kickstarter.com;  

Making suggestions. 
część 2 

27 straw słomka 
28 seaweed wodorost 
29 plastic-free bez plastiku 
30 low energy bulb energooszczędna żarówka 
31 oak wood drewno dębowe 
32 take apart rozłożyć na części 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

33 We have to take this device apart. Musimy rozłożyć to urządzenie na części. 
34 entirely recyclable w całości nadające się do recyklingu 
35 snack bar batonik 
36 brainpower zdolność umysłu 
37 high in healthy fats bogate w zdrowe tłuszcze 
38 carbohydrates węglowodany 
39 ingredient składnik 
40 flavour smak 
41 complex złożony, skomplikowany 
42 a complex mathematical equation skomplikowane matematyczne równanie 
43 a wide range of modern colours szeroka gama nowoczesnych kolorów 
44 What about ...? / How about…? Co powiesz na...? 
45 I think it's too complex. Uważam, że jest to zbyt skomplikowane. 
46 That's not bad, but… Nie jest to złe, ale… 

 

  Unit 1B Life in colour   

  part 1 Vocabulary bank: Adjective suffixes.  część 1 

1 affection uczucie 
2 assert twierdzić; bronić (swoich praw) 
3 She asserted that she was innocent. Twierdziła, ze jest niewinna. 
4 attract przyciągać 
5 attract attention przyciągać uwagę 
6 compassion współczucie, litość 
7 consider rozważać 
8 consider a possibility rozważać możliwość 
9 create tworzyć 
10 envy zazdrościć 
11 glamour czar, urok 
12 impulse impuls 
13 possess posiadać 
14 rebel buntować się 
15 rebel against parents buntować się przeciwko rodzicom 
16 rely polegać 
17 I wouldn't rely on him. Nie polegałbym na nim. 
18 response odpowiedź 
19 thought myśl 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 2 Vocabulary bank: Adjective suffixes; 
Talking about results. 

 część 2 

20 afford pozwolić sobie na coś 
21 afford to buy a car pozwolić sobie na kupno samochodu 
22 comfort komfort, dobre samopoczucie; podnieść na 

duchu 

23 desire pragnąć; pragnienie 
24 dirt brud 
25 expense wydatek 

26 impress wywierać wrażenie 
27 Her singing impressed the jury. Jej śpiew zrobił wrażenie na jury. 
28 luxury luksus 
29 profit zysk 
30 rest odpoczynek, odpoczywać 
31 suit pasować 
32 Will that suit you? Będzie ci to pasować? 
33 This dress suits you. Pasuje ci ta sukienka. 
34 According to the test… Według testu… 
35 It says that… Tu jest napisane, że… 
36 That's quite accurate. To się  nawet zgadza. 
37 accurate dokładny, precyzyjny 
38 That's definitely me. To zdecydowanie ja. 
39 That's not me. To nie ja. 
40 That isn't accurate at all. To się w ogóle nie zgadza. 
  part 3 Reading: Fascinating colour facts; 

How colour affects our mood. 
 część 3 

41 tend to mieć tendencję, skłonności 
42 She tends to talk a lot when she's nervous. Ona często mówi szybko, gdy jest 

zdenerwowana. 

43 instead zamiast 
44 If you don't have a car, take a taxi instead. Jeżeli nie masz samochodu, weź zamiast tego 

taksówkę. 

45 calming effect efekt uspokajający 
46 anxiety niepokój 
47 dye farba, barwnik; farbować 
48 mammal ssak 
49 reptile gad 
50 affection wpływać 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

51 Colours affect your mood. Kolory wpływają na twój nastrój. 
52 linked to połączony, związany z 
53 His anger is linked to his family problems. Jego złość związana jest z jego rodzinnymi 

problemami. 

54 pale shade blady odcień 
55 restful uspokajający 
56 girlie dziewczęcy, babski 
57 discourage zniechęcać 
58 We discouraged him from coming here. Zniechęciliśmy go do przychodzenia tutaj. 
59 suitable for odpowiedni dla 
60 reliable godny zaufania, niezawodny 

61 mental stimulation stymulacja intelektualna 
62 flexible elastyczny 

 

  Practical English 1: A bad start   

1 issue kwestia; wydawać 

2 This is a very important issue. To bardzo ważna kwestia 

3 issue a permit wydać pozwolenie 

4 reference number numer referencyjny 

5 just about everything prawie wszystko 

6 toiletries przybory toaletowe 

7 personal belongings rzeczy osobiste 

8 Just a minute! Chwila moment! 

9 We're very sorry for the inconvenience. Bardzo przepraszamy za niedogodności. 

10 track śledzić, namierzać 

11 track the progress śledzić postęp 

12 backpack / rucksack plecak 

13 greyish szarawy 

14 canvas grube płótno, brezent 

15 It's medium size. Jest średniego rozmiaru. 

16 label metka, etykieta 
 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 2A  Get ready! Get set! Go!   

  part 1 Vocabulary Bank: Packing część 1 

1 adaptor adapter 

2 charger ładowarka 

3 earphones słuchawki (douszne) 

4 headphones słuchawki (nauszne) 

5 hairdryer suszarka do włosów 

6 travel iron żelazko podróżne 

7 brush szczotka 

8 comb grzebień 

9 deodorant dezodorant 

10 insect repellent środek odstraszający owady 

11 razor golarka 

12 nail scissors nożyczki do paznokci 

13 shampoo szampon 

14 toothbrush szczoteczka do zębów 

15 toothpaste pasta do zębów 

16 washbag / sponge bad kosmetyczka  

17 bathrobe / dressing gown szlafrok 

18 flip-flops japonki 

19 pyjamas piżama 

  part 2 Vocabulary Bank: Packing część 2 

20 rain jacket / rain coat płaszcz przeciwdeszczowy 

21 slippers kapcie 

22 sun hat kapelusz przeciwsłoneczny 

23 swimming trunks kąpielówki 

24 swimsuit strój kąpielowy 

25 underwear bielizna 

26 beach bag torba plażowa 

27 first-aid kit apteczka pierwszej pomocy 

28 guidebook przewodnik 

29 pack of cards talia kart 

30 towel ręcznik 

31 ID card dowód osobisty 

32 travel insurance ubezpieczenie podróży 

33 driving licence prawo jazdy 

34 booking confirmation potwierdzenie rezerwacji 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 fold clothes składać ubrania 

36 pack a suitcase pakować walizkę 

37 roll up clothes zwijać ubrania 

38 unpack rozpakować 

39 wrap fragile things zawijać delikatne przedmioty 

  

part 3 (EXTRA) Listening and Speaking: How 
good are you at preparing for holidays?; 
Reading: We only do them on holiday.   

 część 3 

40 replace zastąpić 

41 item artykuł, przedmiot, punkt 

42 the first item on the list pierwszy punkt na liście 

43 essential item niezbędna rzecz 

44 according to a survey według badania 
45 How far in advance do you book 

accommodation? 
Z jakim wyprzedzeniem rezerwujesz nocleg? 

46 luggage allowance limit wagowy bagażu 

47 look after dbać, opiekować się 
48 Will you look after my plants while I'm away? Czy zatroszczysz się o moje rośliny, gdy mnie nie 

będzie? 

49 get your car serviced oddać samochód do serwisu 

50 excess baggage nadbagaż 

51 realize at the last moment zdać sobie sprawę w ostatnim momencie 

52 out of date nieważny, nieaktualny 

53 go on a shopping spree zaszaleć na zakupach 

54 bargain okazja (w sklepie) 

55 That was a real bargain! To była prawdziwa okazja! 

56 whatever the reason niezależnie od powodu 

57 ridiculously expensive absurdalnie drogie 

58 sort of tak jakby 

59 get your revenge on zemścić się na 

60 sewing kit zestaw do szycia 

61 go completely out the window przestać całkowicie działać, zanikać 

62 become a fixture stać się stałym elementem 

63 pointless bezsensowny 

64 urge pragnienie 
65 I couldn't resist the urge to buy it. Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby to kupić. 

66 obscure mało znany 

67 magnetic pull przyciąganie magnetyczne 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  Unit 2B  Go to checkout   

  
part 1 Listening: Online shopping is here to 
stay; Showing interest 

 część 1 

1 notice zauważyć 

2 push your way through crowds of people przepychać się przez tłumy ludzi 

3 interact nawiązywać wzajemne kontakty 

4 feel  czuć; dotykać 

5 Can you feel my forehead? Czy możesz dotknąć mojego czoła? 

6 deliver dostarczyć 

7 substitute zamiennik 

8 detailed description szczegółowy opis 

9 What was it like? Jak było? 

10 Then what happened? I co się wtedy stało? 

11 That's amazing! To niesamowite! 

12 How annoying! Jakie to irytujące! 

13 a large quantity of something duża ilość czegoś 

14 particular item konkretny przedmiot 

  part 2 Vocabulary Bank: Shops and services  część 2 

15 baker's piekarnia 

16 barber's fryzjer męski 

17 butcher's sklep mięsny 

18 car showroom salon samochodowy 

19 chain store sieciówka 

20 chemist's apteka 

21 deli delikatesy 

22 DIY store sklep dla majsterkowicza; market budowlany 

23 dry cleaner's  pralnia chemiczna 

24 estate agent's biuro nieruchomości 

25 fishmonger's sklep rybny 

26 florist's kwiaciarnia 

27 garden centre centrum ogrodowe 

28 greengrocer's warzywniak 

29 hairdresser's fryzjer 

30 jeweller's sklep jubilerski 

31 launderette pralnia samoobsługowa 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 3 Vocabulary Bank: Shops and services  część 3 

32 market stall stragan 

33 newsagent's kiosk z gazetami 

34 off-licence sklep monopolowy 

35 stationer's sklep papierniczy 

36 travel agent's biuro podróży 

37 close down zamknąć działalność (o biznesie) 

38 look round rozejrzeć się 

39 I'm just looking round. Tylko się rozglądam. 

40 sold out  wyprzedany 

41 try on przymierzyć 

42 look for szukać 

43 be out of skończyć się, zabraknąć 

44 We're out of mediums. Skończył nam się rozmiar M. 
45 charity shop sklep z rzeczami używanymi (dochód 

przeznaczany jest na cele charytatywne) 

46 pound shop sklep, w którym wszystko kosztuje 1 funta 

47 craft fair targi rzemiosła 
48 outlet sklep, w którym produkty sprzedawane są po 

niższych cenach 

  
part 4 (EXTRA) Reading: David and Goliath, 
or Waterstones versus Amazon 

 część 4 

49 dress up przebrać się, wystroić się 

50 dress up as a character from a book przebrać się za postać z książki 

51 cage klatka 

52 chain sieć sklepów 

53 branch oddział, filia 

54 the previous day poprzedniego dnia 

55 announce ogłosić 
56 bring in zatrudnić (eksperta) do konkretnego zadania 

57 He was brought in to rescue the store. Zatrudniono go, aby uratował sklep. 

58 cut costs ciąć koszty 

59 hold  organizować (np. spotkanie) 

60 The conference was held in Paris. Konferencja odbyła się w Paryżu. 

61 stock mieć w zapasach, zaopatrywać 

62 The company stocks my shop. Ta firma zaopatruje mój sklep. 

63 appeal to oddziaływać, wpływać na 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 The advertisement appeals to young people. Reklama oddziałuje na młodych ludzi. 

65 differentiate rozróżniać 

66 jelly bean żelek w kształcie fasolki 
67 high street główna handlowa ulica w mieście 

 

  Unit 3A  Grow up!   

  part 1 Vocabulary: Stages of life część 1 

1 toddler małe dziecko uczące się chodzić 

2 pre-teen dziecko między 9 a 12 rokiem życia 

3 in his/her early twenties w wieku  20-23 lata 

4 in his/her mid-thirties w wieku 34-36 lat 

5 in his/her late forties w wieku 47-49 lat 

6 retired na emeryturze 

7 middle-aged w średnim wieku 

8 elderly starszy 

9 elderly people starsi ludzie 

10 forgetful zapominalski 

11 cheeky bezczelny, zawadiacki 

12 moody humorzasty 

13 naughty niegrzeczny 

14 mortgage hipoteka 

15 go clubbing bawić się w klubach nocnych 

16 have tantrums mieć napady złości 

17 settle down ustatkować się 

18 grown-up dorosły 

19 adulthood dorosłość, dojrzałość 

20 stage etap 

21 financially independent niezależny finansowo 

22 pension plan plan emerytalny 

23 nursery school przedszkole 

  part 2 What kind of child were you… część 2 

24 accident-prone szczególnie podatny na wypadki 

25 well-behaved dobrze wychowany, grzeczny 

26 spend time on your own spędzać samemu czas 

27 birdwatching obserwowanie ptaków 

28 sociable towarzyski 

29 bite off odgryźć 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

30 a bit of trochę 

31 a bit of a problem mały problem 

32 confident pewny siebie 

33 messy niechlujny, zabałaganiony 

34 throw around rozrzucać 

35 throw clothes around rozrzucać rzeczy 

36 stress out stresować 

37 The situation stresses me out. Ta sytuacja mnie stresuje. 

38 postgraduate course kurs podyplomowy 

39 thoughtful troskliwy, myślący o innych 

40 sensitive wrażliwy 
41 I used to spend time on my own when I was 

younger. 
Spędzałem czas sam, kiedy byłem młodszy. 

 

 

  Unit 3B  Photo albums   

  part 1 Vocabulary Bank: Describing photos część 1 

1 behind za 

2 in the background w tle 

3 Look at the people in the background. Spójrz na tych dwóch ludzi w tle. 

4 in the bottom right-hand corner w dolnym prawym  rogu 

5 in the centre na środku 

6 in the distance w oddali 

7 in the foreground na pierwszy planie 

8 in the top left-hand corner w górnym lewym rogu 

9 in front of przed 

10 on top of  na szczycie 

11 on top of a mountain na szczycie góry 

12 opposite naprzeciwko 

13 flash lampa błyskowa 

14 zoom in powiększyć 

15 out of focus nieostry (o zdjęciu) 

16 portrait setting tryb portretu 

17 overexposed prześwietlony (o zdjęciu) 

18 lens obiektyw 

19 edit a photo edytować zdjęcie 

20 close-up zbliżenie (fotograficzne) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

21 landscape krajobraz 

22 settings ustawienia 

  
part 2 Reading: How safe are your digital 
photos? 

część 2 

23 .jpg file plik jpg 

24 hard drive twardy dysk 

25 flash drive pendrive 

26 CD-ROM drive napęd CD-ROM 

27 site strona internetowa 

28 store photos przechowywać zdjęcia 

29 back up photos zrobić kopię zapasową zdjęć 

30 go offline rozłączyć się z Internetem; przejść do trybu 
offline 

31 upload wysyłać (pliki na serwer internetowy) 

32 cancel anulować 

33 digital photo cyfrowe zdjęcie 

34 fade wyblaknąć 

35 high-tech najnowocześniejszy 

36 deteriorate pogorszyć się 

37 Water quality will deteriorate. Jakość wody ulegnie pogorszeniu. 

38 average przeciętny, średni 

39 average salary średnia pensja 

40 last trwać, starczać 

41 How long did the film last? Jak długo trwał film? 

42 His company didn't last. Jego firma nie przetrwała. 

43 insert wkładać 

44 insert a floppy disk into a drive wkładać dyskietkę do napędu 

45 corrupt rozkładać się 

46 bear in mind brać pod uwagę 
47 We need to bear in mind several things. Musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. 

48 access mieć dostęp 
 

  

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Practical English 2:  All kinds of problems   

1 spare tyre zapasowa opona 

2 rent a car wynająć samochód 

3 automatic automatyczny 

4 manual ręczny 

5 compact kompaktowy, niewielkich rozmiarów 

6 luxury luksus, luksusowy 

7 convertible kabriolet 

8 people carrier minivan 

9 air conditioning klimatyzacja 

10 satnav nawigacja satelitarna 

11 That sounds promising. Brzmi obiecująco. 

12 Can I take a look? Czy mogę spojrzeć? 

13 include insurance zawierać ubezpieczenie 

14 run through przejrzeć 

15 fuel / petrol tank bak (na paliwo) 
16 one-way rental usługa wynajęcia samochodu, w której samochód 

zwraca się w innym miejscu niż punkt odbioru 

17 additional charge dodatkowa opłata 

18 afterwards potem, później 

19 We can go through paperwork afterwards. Później możemy zająć się papierami. 
 

  Unit 4A    

  
part 1: Vocabulary Bank: Rubbish and 
recycling 

część 1 

1 bin / dustbin kosz na śmieci 

2 bin bag worek na śmieci 

3 landfill site wysypisko odpadów 

4 refuse collector śmieciarz 

5 rubbish śmieci 

6 waste odpady 

7 industrial waste odpady przemysłowe 

8 toxic waste odpady toksyczne 
9 waste-paper basket kosz na  śmieci (zazwyczaj w biurze, na papier i 

drobne śmieci) 

10 give away oddać za darmo; rozdać 
11 I'm going to give away the clothes I don't wear. Zamierzam wydać ubrania, których nie noszę. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

12 take out the rubbish wynieść śmieci 

13 throw away wyrzucić 

14 a can of Coke puszka coli 

15 a bottle of milk butelka mleka 

16 cardboard box kartonowe pudełko 

17 a carton of juice karton soku 

18 a jar of jam słoik dżemu 

19 lid  pokrywka  

20 cap nakrętka 

  
part 2: Vocabulary: Rubbish and recycling; 
Responding to plans and predictions. 

część 2 

21 a packet of crisps paczka chipsów 

22 plastic bag plastikowy worek 

23 pot garnek; doniczka; opakowanie (np. od jogurtu) 

24 a pot of yoghurt pudełko jogurtu 

25 a pouch of yoghurt jogurt w tubce 

26 sell-by date data ważności 

27 a tin of tuna  puszka tuńczyka 

28 polystyrene tray tacka polistyrenowa 

29 tub pudełko (np. lodów) 
30 wrapper opakowanie (np. po batonie); papierek (od 

cukierka) 

31 reapply nałożyć ponownie 
32 You should reapply sunscreen every hour. Co godzinę powinieneś nakładać krem z filtrem 

przeciwsłonecznym. 

33 recycle poddawać recyklingowi 

34 reheat odgrzać 

35 reheat dinner in a microwave odgrzać obiad w mikrofalówce 

36 replay powtórnie rozegrać mecz 

37 rethink przemyśleć ponownie 

38 reuse użyć ponownie 

39 reuse a package ponownie wykorzystać opakowanie 

40 What a good idea! Jak dobry pomysł! 

41 How nice! Jak miło! 

42 I think so, too. Też tak myślę. 

43 I don't think so either. Ja też tak nie uważam. 

44 I hope so. Mam nadzieję. 
45 I hope not. Mam nadzieję, że nie. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  Unit 4B  Put it on your CV   

  part 1 Vocabulary Bank: Study and work część 1 

1 campus miasteczko uniwersyteckie, kampus 

2 doctoral dissertation / thesis praca doktorska 

3 faculty wydział (na uczelni) 

4 halls of residence akademik 

5 lecture wykład 

6 postgraduate student studiów magisterskich lub doktoranckich 

7 professor profesor 
8 seminar seminarium (zajęcia z małą grupą studentów) 

9 thesis praca naukowa 

10 tutor opiekun naukowy; asystent; prywatny nauczyciel 

11 tutorial indywidualne konsultacje na studiach 

12 undergraduate student na studiach licencjackich 

13 webinar zajęcia online 

14 experience doświadczenie 

15 interview rozmowa o pracę 

16 intern stażysta 

17 job offer oferta pracy 

  
part 2 Vocabulary Bank: Study and work; 
Agreeing/Disagreeing and giving opinions. 

część 2 

18 permit pozwolenie 

19 qualifications kwalifikacje 

20 reference referencje 

21 skills umiejętności 

22 vacancy wolne stanowisko 

23 grant / scholarship stypendium naukowe 

24 covering letter list motywacyjny 

25 attend a lecture uczestniczyć w wykładzie 

26 assist asystować 

27 apprenticeship praktyka zawodowa 

28 internship staż 

29 I completely disagree with that. Kompletnie się z tym nie zgadzam. 

30 I don't agree with that at all. W ogóle się z tym nie zgadzam. 

31 I think that's true because… Uważam, ze to prawda, ponieważ… 

32 Maybe that's true. Może to prawda. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

33 Personally I think... Osobiście uważam… 

34 I'd say that… Powiedziałbym, że… 

  
part 3 (EXTRA) Listening:  
The ultimate guide to internships 

część 3 

35 ultimate ostateczny, podstawowy 

36 ultimate decision ostateczna decyzja 

37 guide przewodnik 

38 involve pociągać za sobą, wiązać się z  

39 involve a great risk wiązać się z dużym ryzykiem 
40 shadow cień; uczyć się czegoś nowego poprzez 

towarzyszenie komuś (np. w nowej pracy) 

41 unpaid niepłatny 

42 get paid dostać wypłatę 

43 either way tak czy siak 

44 commit to something angażować się w coś 

45 reveal ujawnić 

46 regardless of bez względu na 

47 regardless of the price bez względu na cenę 
 

  Unit 5A  Screen time   

  part 1 Vocabulary Bank: Television część 1 

1 advert reklama 

2 cartoon kreskówka 
3 chat show talk show - program polegający na rozmowie z 

gośćmi i widownią w studiu 

4 cookery programme program kulinarny 

5 current affairs programme program informacyjny 

6 documentary program dokumentalny 

7 crime drama dramat kryminalny 

8 live sport sport na żywo 

9 period drama dramat historyczny 

10 reality show reality show 

11 the news wiadomości 

12 the weather forecast prognoza pogody 

13 series serial 

14 episode  odcinek 

15 season sezon (serialu) 

16 streaming service serwis streamingowy (np. Netflix) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

17 box set zestaw płyt / filmów (np. cały sezon serialu) 

18 soap / soap opera opera mydlana 

19 sitcom serial komediowy (z udziałem widowni) 

  

part 2 Vocabulary Bank: Television; 
Listening and speaking: Watching TV the 
21st century way 

część 2 

20 be on pokazywać / być w telewizji 

21 What's on at the cinema? Co grają w kinie? 

22 turn down zmniejszyć (np. głośność) 

23 Turn the radio down! Przycisz radio! 

24 I turned the lights down. Przygasiłem światło. 

25 turn up zwiększyć (np. głośność) 

26 Can you turn up the heating? Czy możesz zwiększyć ogrzewanie? 

27 turn on włączyć 

28 turn off wyłączyć 

29 turn over zmienić kanał telewizyjny 

30 device urządzenie 
31 two-screen oglądać program / film na jednym urządzeniu 

używając w tym samym czasie innego urządzenia 
np. sprawdzać informacje na temat oglądanego 
programu na telefonie 

32 catch-up usługa pozwalająca na oglądaniu programów 
wyemitowanych wcześniej przez stacje 
telewizyjne 

33 binge watch oglądać serial lub program po kilka odcinków z 
rzędu 

34 channel kanał 

35 contestant uczestnik 

36 vote głosować 
37 Which candidate are you going to vote for? Na którego kandydata zamierzasz głosować? 

38 broadcast transmitować 

39 Tomorrow we'll broadcast the concert of a 
famous singer. 

Jutro będziemy transmitować koncert sławnego 
piosenkarza. 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  Unit 5B   A quiet life?   

  Vocabulary Bank: The country   

1 branch gałąź 

2 bush krzak 

3 cliff klif 

4 fence płot 

5 field  pole 

6 gate brama 

7 grass trawa 

8 hedge żywopłot 

9 hill wzgórze 

10 lake jezioro 

11 leaf liść 

12 leaves liście 

13 mud błoto 

14 path ścieżka 

15 rock skała 

16 stick kij 

17 stone kamień 

18 stream strumień 

19 valley dolina 

20 well studnia 

21 wood drewno; lasek (mały las) 

22 barn stodoła 

23 cockerel kogucik 

24 cow krowa 

25 donkey osioł 

26 farmhouse zagroda, dom w gospodarstwie 

27 hen kura 

28 lamb jagnię 

29 sheep owca 

30 tractor traktor 

31 grow rosnąć 

32 harvest zbierać plony 

33 pick zrywać (np. owoce, zbierać (np. grzyby) 

34 plant sadzić 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 wheat pszenica 

36 crops plony 

37 ripe dojrzały 
 

  Practical English 3: Time to tell the police   

1 father-in-law teść 

2 be supposed to do something mieć coś zrobić 

3 Was that supposed to be funny? To miało być śmieszne? 

4 statement oświadczenie 

5 actually właściwie; tak się składa, że 

6 Actually, I'm looking for someone. Właściwie to szukam kogoś. 

7 front tyres przednie opony 

8 puncture przebić (dętkę, oponę) 

9 look into something zajmować się czymś 

10 I'll look into it tomorrow. Zajmę się tym jutro. 

11 in the meantime w międzyczasie 

12 turn up pojawić się 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 6A  What the waiter really thinks   

  part 1 Vocabulary Bank: At a restaurant część 1 

1 bowl miska 

2 candle świeczka 

3 corkscrew korkociąg 

4 cup filiżanka 

5 fork widelec 

6 glass szklanka 

7 jug dzbanek 

8 knife nóż 

9 mug kubek 

10 napkin / serviette serwetka 

11 oil olej 

12 vinegar ocet 

13 plate talerz 

14 salt and pepper sól i pieprz 

15 saucer spodek od filiżanki 

16 serving dish półmisek 

17 spoon łyżka 

18 tablecloth obrus 

19 teapot czajniczek 

20 teaspoon łyżeczka 

21 tray taca 

22 wine glass kieliszek do wina 

23 lay the table nakryć do stołu 

24 clear the table sprzątać ze stołu 

25 take an order przyjąć zamówienie 

26 recommend a dish polecić danie 

27 carry a tray nieść tacę 

28 serve customers obsługiwać klientów 

29 pour the wine nalewać wino 

30 book a table zarezerwować stolik 

31 send something back odesłać coś 

32 leave a tip zostawić napiwek 
 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  
part 2 Reading: How to complain in 
restaurants 

część 2 

 33 lose one's temper tracić panowanie nad sobą 

 34 I lost my temper. Straciłem panowanie nad sobą. 

 35 effectively efektywnie 

 36 reasonable rozsądny 

 37 deal with something zajmować się czymś; radzić sobie z czymś 

 38 We'll have to deal with it. Będziemy musieli sobie z tym poradzić. 

 39 They deal with this subject. Oni zajmują się tym tematem. 

 40 genuinely rzeczywiście, autentycznie 

 41 She seems to be genuinely honest. Ona wydaje się być autentycznie szczera. 

 42 overworked przepracowany 

 43 understaffed mający niedobór personelu 

 44 The restaurant is clearly understaffed. Restauracja wyraźnie cierpi na brak personelu. 

 45 vineyard winnica 

 46 bear in mind  brać pod uwagę 

 47 apply dotyczyć 

 48 This rule doesn't apply to me. Ta zasada mnie nie dotyczy. 

 49 undercooked niedogotowany 

 50 overcooked rozgotowany 

 51 wholemeal  pełnoziarnisty 

 52 resolve rozwiązać (np. problem) 

 53 receptive otwarty (na pomysły, sugestie) 

 54 I'm receptive to your idea. Jestem otwarty na twoje pomysły. 

 55 There is no point in doing it. Nie ma sensu tego robić. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 6B   

  
part 1 Reading: Marina's extraordinary uses 
for ordinary things 

część 1 

1 extraordinary niezwykły 

2 ordinary zwyczajny 

3 repellent środek odstraszający (np. komary) 

4 place umiejscowić 

5 window sill parapet 

6 crack pęknięcie 

7 lemon peel starta skórka z cytryny 

8 keep away trzymać z daleka 

9 absorb wchłaniać 

10 moisture wilgoć 

11 crumple zgniatać 

12 seal zamknąć szczelnie, zakleić 

13 seal an envelope zakleić kopertę 

14 stuff wypchać, napełnić 

15 stuff a bag with clothes wypchać torbę ubraniami 

16 restore przywrócić 

17 protein białko 

18 apply nałożyć 

19 apply sunscreen nałożyć krem przeciwsłoneczny 

20 rinse spłukać 

21 rub  wcierać 

22 rub ointment into skin wetrzeć maść w skórę 

  part 2 Vocabulary Bank: DIY and repairs część 2 

23 brick cegła 

24 bucket wiadro 

25 drill wiertarka 

26 hammer młotek 

27 ladder drabina 

28 nail gwóźdź 

29 padlock kłódka 

30 paintbrush pędzel 

31 piece of wood kawałek drewna 

32 rope lina 

33 screwdriver śrubokręt 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 screw śruba, wkręt 

35 spanner klucz (narzędzie) 

36 tap kran 

37 tile płytka, kafelek 

38 wire drut, przewód 

39 box of matches pudełko zapałek 

40 drawing pin pineska 

41 fuse bezpiecznik 

42 glue klej 

43 handle klamka, rączka, uchwyt 

  part 3 Vocabulary Bank: DIY and repairs część 3 

44 light bulb żarówka 

45 needle and thread igła i nitka 

46 penknife scyzoryk 

47 Sellotape taśma klejąca 

48 string sznurek 

49 tape measure taśma miernicza, miarka 

50 torch latarka 

51 change a light bulb wymienić żarówkę 

52 drill a hole wywiercić dziurę 

53 mend naprawić 

54 put together / assemble  furniture złożyć meble 
55 flat-pack do samodzielnego montażu (np. meble) 

56 take apart rozłożyć (na części) 

57 put up curtains zawiesić firany 

58 set up a wi-fi network konfigurować sieć Wi-Fi 

59 sew szyć 

60 stick przykleić 
61 tie shoelaces zawiązać sznurowadła 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 7A  Take your cash   

  part 1: Vocabulary: Cash Machines część 1 

1 four-digit PIN czterocyfrowy PIN 

2 insert włożyć (np. kartę do bankomatu) 
3 enter wchodzić, wprowadzić (np. dane do komputera) 

4 enter a room wejść do pokoju 

5 enter data wprowadzić dane 

6 select wybrać 

7 withdraw money wypłacić pieniądze 

8 remove usunąć (np. kartę z bankomatu) 

9 ATM (Automated Teller Machine) / cashpoint bankomat 

10 come up with an idea wpaść na pomysł 

11 vending machine automat sprzedający (np. napoje) 

12 former były 

13 settle ustalić 

14 settle a place of a meeting ustalić miejsce spotkania 

15 bank statement wyciąg z banku 

16 top up doładować (np. kartę telefoniczną) 

  part 2: Vocabulary Bank: Phrasal Verbs część 2 

17 pay somebody back  spłacić kogoś 

18 When will you pay me back? Kiedy oddasz mi pieniądze? 

19 take out money wypłacać pieniądze (z bankomatu) 

20 pay off  spłacić 

21 pay off a student loan spłacić pożyczkę studencką 

22 give away rozdać 

23 live on przeżyć, przetrwać 

24 live on 300$ a month przeżyć za 300$ miesięcznie 

25 live off żyć z (czegoś) 

26 live off teaching children żyć z nauczania dzieci 

27 run away uciekać 

28 be away być nieobecnym 
29 Mr Brown is away, can I take a message? Nie ma Pana Browna, czy mogę przekazać mu 

wiadomość? 

30 put away odłożyć (na miejsce) 

31 take the pain away uśmierzyć ból 

32 get something back odzyskać coś 

33 call back oddzwonić 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 be back wrócić 

35 I'll be back in a minute. Wrócę za minutę. 

36 give back oddać 

37 take somebody out for dinner zabrać kogoś na obiad 

38 take on zatrudnić 

39 take on interns zatrudnić stażystów 

40 take after być podobnym 

41 I take after my mum. Jestem podobny do mojej mamy. 
42 take off wystartować (o samolocie); zdjąć (ubranie, buty) 

43 take over a company przejąć firmę 

44 take apart rozłożyć (na części) 

45 I took this device apart. Rozebrałem to urządzenie na części. 
46 take up zainteresować się, zajmować się (jakimś hobby) 

 

  Unit 7B Shall we go out or stay in?   

  Vocabulary: live entertainment   

 1 box office kasa biletowa 

 2 interval przerwa (w teatrze) 

 3 matinee popołudniowy seans / przedstawienie 

 4 performance przedstawienie, występ 

 5 stadium stadion 

 6 stage scena 

 7 stalls pierwsze miejsca w teatrze 

 8 circle balkon (w teatrze) 

 9 final whistle ostatni gwizdek 

 10 opponent przeciwnik 

 11 plot fabuła 

 12 row rząd 

 13 scene scena 

 14 score wynik 

 15 spectator widz 

  Reading: A different kind of social network   

 16 buzz  gwar, wrzenie (np.. głosów); brzęczenie 

 17 The buzz of mosquitoes makes me crazy.  Brzęczenie komarów doprowadza mnie do szału.  

 18 We heard a buzz of conversation in the café.  Usłyszeliśmy gwar konwersacji w kawiarni.  

 19 crash-land lądować awaryjnie 

 20 wizard czarodziej 

 21 compete konkurować 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 22 medieval średniowieczny 

 23 railway track tory kolejowe 

 24 draw przyciągać 

 25 The picture on the wall drew my attention.  Zdjęcie na ścianie przyciągnęło moją uwagę.  

 26 meeple pionek w kształcie człowieka 

 27 board game gra planszowa 

 28 pop up pojawić się 

 29 thrive odnosić sukcesy, prosperować 

 30 Their company is thriving.  Ich firma świetnie prosperuje.  

 31 collaborate współpracować 

 32 appeal wpływać, oddziałowywać 

 33 They might wrongly appeal to children.  Mogą źle oddziaływać na dzieci. 
 

  Practical English 4: Is it a clue?   

1 after all ostatecznie, przecież, w końcu 
2 After all, we found a solution. W końcu znaleźliśmy rozwiązanie. 

3 That's fine. W porządku. 

4 to start with po pierwsze 

5 strict vegetarian ścisły wegetarianin 

6 strongly głęboko, silnie 

7 I strongly believe Mocno wierzę 

8 lower case małe litery 

9 eco-friendly detergent detergent przyjazny środowisku 
10 be keen on lubić coś, być zapalonym do czegoś 

11 I'm keen on swimming. Lubię pływać. 

12 save energy oszczędzać energię 

13 dryer suszarka 
14 hang out on the washing line rozwiesić na lince do prania 

15 kidnapper porywacz 

16 recognize rozpoznać 

17 loads of mnóstwo, masa 

18 loads of books mnóstwo książek 
 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 8A  Treat yourself   

  
part 1 Vocabulary Bank: Looking after  
yourself 

część 1 

1 bunches kitki 

2 buzz cut fryzura na jeża 

3 fringe grzywka 

4 parting  przedziałek 

5 plait warkocz 

6 bleach rozjaśnić (włosy) 

7 curl zakręcić (włosy) 

8 dye pofarbować 

9 put up podnieść 

10 straighten wyprostować 

11 blow-dry suszenie suszarka ręczna 

12 perm trwała ondulacja 

13 shave golić 

14 treatment zabieg (medyczny, kosmetyczny) 

15 trim przycinać 

16 highlights pasemka (jasne) 

17 lowlights pasemka (ciemne) 

  
part 2 Vocabulary Bank: Looking after  
yourself 

część 2 

18 exercise bike rower do ćwiczeń 

19 running machine bieżnia 

20 do / lift weights podnosić ciężary 
21 rowing machine ergometr (maszyna do treningu wioślarskiego) 

22 cross-trainer orbitrek 

23 yoga mat mata do jogi 

24 sit-ups brzuszki (ćwiczenia) 

25 press-ups pompki (ćwiczenia) 

26 do stretches rozciągać się 

27 do aerobics uprawiać aerobik 

28 spinning aerobik na rowerku stacjonarnym 

29 do Pilates uprawiać Pilates 

30 lose weight schudnąć 

31 tone muscles wzmocnić mięśnie 

32 cardio exercises ćwiczenia kardio 

33 have a bad back mieć ból pleców 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 flexibility gibkość, giętkość 

35 manicure manicure (zabieg kosmetyczny dłoni i paznokci) 
36 pedicure pedicure (zabieg kosmetyczny stóp i paznokci) 

37 facial zabieg kosmetyczny twarzy 

38 massage masaż 

39 waxing woskowanie 

40 fake tan sztuczna opalenizna 

  
part 3 Reading&Listening; Presenting  a 
campaign 

 część 3 

 41 smooth gładki 

 42 hydrated nawodniony 

 43 actual rzeczywisty, faktyczny 

 44 Are you talking about actual danger? Mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie? 

 45 indeed naprawdę, doprawdy 

 46 The film was very good indeed. Ten film był naprawdę dobry. 

 47 afterwards potem, później 

 48 shiny lśniący 

 49 go on forever trwać w nieskończoność 

 50 total bliss totalna rozkosz 

 51 exfoliation złuszczenie 

 52 cleansing oczyszczanie 

 53 Our campaign is called… Nasza kampania nazywa się… 

 54 We think this campaign is vital because… Uważamy, że ta kampania jest ważna, ponieważ… 

 55 Recent research suggests that… Ostatnie badania wskazują na to, że… 

 56 Our plan has three main proposals… Nasz plan ma trzy główne propozycje… 

 57 firstly po pierwsze 

 58 secondly po drugie 

 59 lastly na koniec, wreszcie 

 60 
We think you should support our campaign 
because… 

Uważamy, że powinniście poprzeć naszą 
kampanię, ponieważ… 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 8b Sites and sights   

 1 defeat pokonać 

 2 fleet flota 

 3 reunify ponownie jednoczyć 

 4 assassinate dokonać zamachu 
 5 Which American president was assassinated? Na którym amerykańskim prezydencie dokonano 

zamachu? 

 6 archer łucznik 

 7 arrow strzała 

 8 bow  łuk 

 9 helmet kask, hełm 

 10 shield  tarcza 

 11 abbey opactwo 

 12 castle zamek 

 13 cathedral katedra 

 14 palace pałac 

 15 tower wieża 

 16 passage korytarz, przejście 

 17 row of seats rząd siedzeń 

 18 solid solidny 

 19 vertical  pionowy 

 20 post słup 

 21 bury pochować, pogrzebać (zmarłą osobę) 

 22 circular okrągły 

 23 raised  podniesiony 

 24 inner wewnętrzny 

 25 grave grób 

 26 column kolumna 

 27 tomb grobowiec 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  Unit 9a Total recall   

  part 1 Reading: How to remember numbers  część 1 

 1 surround otaczać 

 2 entry code to a building kod wejścia do budynku 

 3 memorize zapamiętać 

 4 instantly od razu, natychmiast 

 5 brilliant genialny 

 6 He’s brilliant at remembering numbers. Jest genialny w zapamiętywaniu cyfr. 

 7 sequence of digits ciąg cyfr 

 8 swan łabędź 

 9 handcuffs kajdanki 

 10 remind przypomnieć 

 11 Remind me about the meeting. Przypomnij mi o spotkaniu. 

 12 This song reminds me of my childhood. Ta piosenka przypomina mi o moim dzieciństwie. 

 13 elephant trunk trąba słonia 

 14 unlikely scene mało prawdopodobna scena 

 15 oxygen tlen 

 16 instantly natychmiast, jak tylko 

 17 She called me instantly she arrived home. Ona zadzwoniła do mnie, jak tylko dotarła do 
domu.  

 18 convert przetwarzać, przerabiać, rozkładać się 

 19 Can you convert a text file to a PDF?  Czy umiesz skonwertować plik tekstowy w 
PDF'a?  

 20 This table converts and the whole family can sit 
at it.  

Ten stół się rozkłada i cała rodzina może przy 
nim siedzieć. 

 21 recall przypomnieć sobie 

 22 I can't recall the title of this movie.  Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.  

  Part 2 Vocabulary & pronunciation część 2 

 23 memory pamięć 

 24 memorable zapadający w pamięć 

 25 memorable moment moment zapadający w pamięć 

 26 memorably w sposób zapadający w pamięć 

 27 memorize uczyć się na pamięć 

 28 confidence pewność siebie 

 29 confident pewny siebie 

 30 confidently z pewnością siebie 

 31 He confidently walked to the door. Pewnym krokiem podszedł do drzwi. 

 32 emotion emocja 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 33 emotional emocjonalny 

 34 emotionally emocjonalnie, z przejęciem 

 35 emotional strain wysiłek emocjonalny 

 36 importance waga, znaczenie 

 37 What is the importance of this research?  Jakie jest znaczenie tych badań?  

 38 important ważny 

 39 importantly w sposób istotny 

 40 accuracy dokładność, precyzyjność 

 41 accuracy of calculations dokładność obliczeń 

 42 accurate dokładny, precyzyjny 

 43 accurate description dokładny opis 

 44 accurately dokładnie, trafnie 

 45 describe accurately dokładnie opisać 

 46 personal osobisty 

 47 It’s a personal matter. To sprawa osobista. 

 48 personally osobiście 

 49 Personally, I think… Osobiście uważam… 
 

  Unit 9b Here comes the bride   

  Part 1 Reading and listening  część 1 

 1 reflect odzwierciedlać; odbijać (w lustrze) 

 2 His actions reflected his character. Jego czyny odzwierciedlały jego charakter. 

 3 refer to somebody zwracać się do kogoś 

 4 He refers to me as his friend. On nazywa mnie swoim przyjacielem. 

 5 appropriate odpowiedni 

 6 appropriate for the situation stosowny do sytuacji 

 7 come up pojawić się, zdarzyć się 

 8 One difficulty came up. Pojawiła się jedna trudność. 

 9 unsuitable nieodpowiedni 

 10 go through przetrwać 

 11 He’s gone through a lot recently. Ostatnio dużo przeszedł. 

 12 nerve  Odwaga, czelność; nerw 

 13 Her nerve has helped her to tell the truth.  Jej odwaga pomogła jej powiedzieć prawdę.  

 14 board wejść na pokład 

 15 call away wezwać 

 16 set out wyruszyć (w podróż) 

 17 sigh with relief odetchnąć z ulgą 

 18 pass mijać 

 19 He passed the library. Minął bibliotekę. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 20 The day passed quickly. Dzień szybko minął. 

 21 courtyard dziedziniec 

  
Part 2 Vocabulary: weddings; Agreeing, 
disagreeing. 

część 2 

 22 bride panna młoda 

 23 (bride)groom pan młody 

 24 best man świadek 

 25 bridesmaid druhna 

 26 pageboy chłopiec, który pomaga w ceremonii ślubnej, np.. 
niesie obrączki 

 27 engaged zaręczony 

 28 invitation zaproszenie 

 29 reception przyjęcie 

 30 venue lokal, miejsce 

 31 veil welon 

 32 honeymoon podróż poślubna 

 33 I agree with you 100%. Zgadzam się z tobą w 100%. 

 34 I couldn’t agree with you more. Bardziej nie mógłbym się z tobą zgodzić. 

 35 That’s so true. Cała prawda. 

 36 You’re absolutely right. Masz absolutną rację. 

 37 I see your point, but… Zgadzam się z tobą, ale… 

 38 That’s not always true. To nie zawsze jest prawda. 

 39 I don’t think you’re right. Myślę, ze nie masz racji. 

 40 Let’s agree to disagree. Umówmy się, że się nie zgadzamy. 

 41 I completely disagree. Zupełnie się nie zgadzam. 

 42 No way! Nie ma mowy! 
 

 

  Practical English 5 Finding Harry   

 1 Go through the door. Przejdź przez drzwi. 

 2 Turn right. Skręć w prawo. 

 3 Go straight ahead. Idź prosto. 

 4 Go past the bank. Przejdź obok banku. 

 5 carry on kontynuować, iść dalej 

 6 on your left po twojej lewej stronie 

 7 Go down the stairs. Zejdź schodami na dół. 

 8 Which way now? Którędy teraz? 

 9 Go along the corridor. Idź korytarzem. 

 10 Is there another way? Czy jest jakaś inna droga? 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 11 Turn around. Odwróć się. 

 12 Head towards the door. Kieruj się w stronę drzwi. 

 13 I must admit Muszę przyznać 

 14 Goodness knows what would have happened if… Bóg wie, co by się stały, gdyby... 

 15 Could you fetch the glasses? Możesz przynieść kieliszki? 

 16 It’s great to have you back. Wspaniale mieć ciebie z powrotem. 

 17 I just wish you were here. Chciałbym tylko, żebyś tu był. 

 18 I can’t wait to be back. Nie mogę się doczekać, aż wrócę. 
 

 

  Unit 10a The land of the free?   

  
Part 1 Vocabulary: British and American 
English 

 część 1 

 1 cell phone telefon komórkowy 

 2 restroom toaleta 

 3 movie theatre kino 

 4 high school szkoła ponadpodstawowa 

 5 garbage śmieci 

 6 sneakers trampki 

 7 elevator winda 

 8 zip code / postcode kod pocztowy 

 9 check / bill rachunek 

 10 closet szafa (na ubrania) 

 11 stand in line / queue stać w kolejce 

 12 faucet / tap kran 

 13 parking lot  parking 

 14 gas / petrol benzyna 

 15 stingy / mean skąpy 

 16 sidewalk / pavement chodnik 

 17 yard ogród 

  Part 2 Reading  część 2 

 18 health care opieka zdrowotna 

 19 express admiration wyrazić podziw 

 20 Brit Brytol, Angol 

 21 compliment komplement 

 22 awesome fantastyczny 

 23 insist nalegać 

 24 I get it. Rozumiem. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 25 creepy przyprawiający o gęsią skórkę 

 26 herb zioło 

 27 nod kiwać głową 

 28 weird dziwny 

 29 inaccurate niedokładny 

 30 inaccurate information niedokładna informacja 

 31 reserved powściągliwy 

 32 offend obrazić 

 33 I didn't want to offend you. Nie chciałem cię urazić.  
 

  Unit 10b Please turn over your papers   

  Part 1 Vocabulary: exams  część 1 

 1 cheat oszukiwać, ściągać 

 2 essay esej, wypracowanie 

 3 fail nie zdać 

 4 multiple-choice wielokrotnego wyboru 

 5 oral exam egzamin ustny 

 6 pass zdać 

 7 retake an exam ponownie podejść do egzaminu 

 8 take an exam zdawać egzamin 

 9 written exam egzamin pisemny 

 10 revise for an exam powtarzać materiał do egzaminu 

 11 true or false prawda lub fałsz 

 12 mark  ocena 

  
Part 2 Reading: A nation prepares for the 
dreaded gaokao 

 część 2 

 13 dreaded budzący postrach 

 14 hooting of car horns trąbienie klaksonów 

 15 entrance exam egzamin wstępny 

 16 scarce ograniczony, niewystarczający 

 17 Food for birds is scarce in winter. Nie ma wystarczająco jedzenia dla ptaków w 
zimie. 

 18 stake stawka, udział 

 19 The stake is high. Stawka jest wysoka. 

 20 cram wkuwać (np. do testu) 

 21 paper arkusz egzaminacyjny 

 22 chase gonić 

 23 endurance wytrzymałość, odporność 

 24 endurance tests testy wytrzymałościowe 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 25 overall całkowity, ogólny; w sumie 

 26 His overall score was quite high. Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.  

 27 Overall, I think you did a good job.  W sumie myślę, że dobrze się spisałeś.  

 28 overseas za granicą, zagraniczny 

 29 move overseas przeprowadzić się za granicę 

 30 widely recognized powszechnie rozpoznawalny 
 


