
 

 

 

 CHRISTMAS BOŻE NARODZENIE 

1 snow śnieg 

2 snowman bałwan 

3 winter zima 

4 cold zimno 

5 December grudzień 

6 Christmas Boże Narodzenie  

7 Christmas tree choinka 

8 Santa Claus Święty Mikołaj 

9 Elf elf 

10 bell dzwonek 

11 reindeer renifer 

12 present prezent 

13 angel anioł 

14 Christmas ball bombka 

15 stocking świąteczna skarpeta 

16 elves elfy 

17 carols kolędy 

18 Christmas Eve Wigilia 

19 snowflake płatek śniegu 

20 Christmas lights Lampki na choinkę 

 

 

 

 

 

  EASTER WIELKANOC 

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

13 basket koszyk 
14 daffodil narcyz  
15 lamb owieczka  
16 nest  gniazdo 



STARTER UNIT  

 

  STARTER UNIT: 1 (numbers)   
1 one jeden 
2 two dwa 
3 three trzy 
4 four cztery 
5 five pięć 
6 six sześć 
7 seven siedem 
8 eight osiem 
9 nine dziewięć 
10 ten dziesięć 
11 eleven jedenaście 
12 twelve dwanaście 
13 thirteen trzynaście 
14 fourteen czternaście 
15 fifteen piętnaście 
16 twenty dwadzieścia 
17 twenty-one dwadzieścia jeden 
18 thirty-two trzydzieści dwa 
19 forty-three czterdzieści trzy 
20 fifty-four pięćdziesiąt cztery 
21 a hundred sto 
 
 
 
  

LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW 
NIEREGULARNYCH/ IRREGULAR PLURALS   

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



  STARTER UNIT: 3 What time is it? (ex.7,8)   
1 camera aparat fotograficzny  
2 schoolbag plecak 
3 flowers kwiaty 
4 swimsuit kostium kąpielowy 
5 grapes winogrona 
6 shoes buty  
7 bike rower  
8 bookcase regał na książki 
9 volleyball siatkówka 
10 suitcase walizka 
11 behind za 
12 under pod 
13 It's one o'clock. Jest pierwsza (godzina). 
14 It's half past five. Jest w pół do szóstej. 
15 It's quarter to four. Jest godzina 3.45. 
16 It's quarter past two. Jest godzina 2.15. 
17 bank bank 
18 supermarket supermarket 
19 butcher's sklep mięsny 
20 sweet shop sklep ze słodyczami 
 
 
 
 

  STARTER UNIT: 3 GRAMMAR There is, 
there are   

1 There is a TV on the table. Na stole jest telewizor. 
2 There are shoes under the table. Pod stołem są buty. 
3 There is a schoolbag behind the bed. Tornister jest za łóżkiem. 
 
 
 
 

  STARTER UNIT: 4 How far is it? (ex.10-13) 
  

1 How far jak daleko 
2 kilometre kilometr 
3 nine hundred dziewięćset 
4 nine hundred and twenty dwieście dwadzieścia 
5 three hundred and four trzysta cztery 
6 How many kilometres? Ile kilometrów? 
7 change reszta (pieniądze wydawane przy kasie) 
8 shop assistant sprzedawca, ekspedientka 
9 pounds funty (waluta brytyjska) 
10 weather pogoda 
11 What's the weather like? Jaka jest pogoda? 
12 rain deszcz; padać (o  deszczu) 
13 It's raining. Pada deszcz. 
14 snow śnieg; padać (o śniegu) 
15 It's snowing. Pada śnieg. 



16 sunny słoneczny 
17 It's sunny. Jest słonecznie. 
 
 
 

  STARTER UNIT: 5 (ex.14,17)   
1 theatre teatr 
2 café kawiarnia 
3 post office poczta 
4 baker's piekarnia 
5 between pomiędzy 
6 opposite naprzeciwko 
7 next to obok 
8 in front of  przed 
9 gloves rękawiczki 
10 cheetah gepard 
11 boots kozaki 
12 cap czapka 
13 scarf szalik 
14 There aren't any lemons. Nie ma żadnych cytryn. 
15 Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny? 
16 There are no lions in the park. W parku nie ma lwów. 
17 There are some apples on the table. Na stole jest kilka jabłek. 
18 There is some jam. Jest trochę dżemu. 
 
 
 

  STARTER UNIT: 6: Liczebniki porządkowe  
i liczba mnoga rzeczowników   

1 the first pierwszy 
2 the second drugi 
3 the third trzeci 
4 the fourth czwarty 
5 the fifth  piąty 
6 the sixth szósty 
7 the seventh siódmy 
8 the eighth ósmy 
9 the ninth dziewiąty 
10 the tenth dziesiąty 
11 the eleventh jedenasty 
12 the twelfth dwunasty 
13 the thirteenth trzynasty 
14 the fourteenth czternasty 
15 the fifteenth piętnasty 
16 the sixteenth szesnasty 
17 the seventeenth siedemnasty 
18 the eighteenth osiemnasty 
19 the nineteenth dziewiętnasty 
20 the twentieth dwudziesty 



21 the thirtieth trzydziesty 
22 the fortieth czterdziesty 
23 the twenty-first dwudziesty pierwszy 
24 the twenty-sixth dwudziesty szósty 
20 buses autobusy  
21 dresses sukienki 
22 boxes pudełka 
23 strawberries truskawki 
24 wolves wilki 
 
 
 
 
 

UNIT 1 

 

 UNIT 1: Doing the chores.  

1 chores obowiązki 

2 clean the windows myć okna 

3 mop the floor myć podłogę 

4 wash the dishes myć naczynia 

5 take out the rubbish wynosić śmieci 

6 feed the dog karmić psa 

7 vacuum the carpet odkurzać dywan 

8 set the table nakrywać do stołu 

9 I tidy my room. Sprzątam mój pokój. 

10 cook a meal gotować posiłek 

11 do the laundry robić pranie 

12 letters litery 

13 make breakfast robić śniadanie 

14 every day codziennie 

15 three times a week trzy razy w tygodniu 

16 once a month raz w miesiącu 

17 housework prace domowe 

18 night noc 

19 valuable wartościowy, cenny 

 UNIT 1: GRAMMAR: Adverbs of frequency  

1 Adam always feeds the dog. Adam zawsze karmi psa. 

2 Tom usually sets the table. Tom zazwyczaj nakrywa do stołu. 

3 She sometimes washes the dishes. Ona czasami zmywa naczynia. 

4 He never cooks. On nigdy nie gotuje. 

 

 

 

 

 

 



 

  UNIT 1: Daisy and friends, part 1 (ex. 7-12)   
1 show pokazać 
2 phone telefon 
3 gift podarunek, prezent 
4 help with the chores pomagać w pracach domowych 
5 joke żart, żartować 
6 You're joking! Chyba żartujesz! 
7 See you later! Do zobaczenia później! 
8 Of course! Oczywiście! 
9 hard work ciężka praca 
10 wonder zastanawiać się 
11 What's up? Co się stało? Co jest? 
12 I'm tired. Jestem zmęczony. 

13 No way! Nie ma mowy! 
14 Nothing much. Nic takiego. 
15 What about you? A ty? 
16 squid kałamarnica 
17 scrub szorować 
18 street ulica 
 
 

  UNIT 1: 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. 
 
 
 

  UNIT 1: GRAMMAR: Present Simple-
przeczenia, pytania   

  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 1: My chores (ex.14-16)   
1 repeat powtarzać 
2 mow the lawn kosić trawnik 
3 sweep the floor zamiatać podłogę 
4 hang out the clothes rozwieszać pranie  
5 clear the table sprzątać ze stołu 
6 do the ironing prasować 
7 do the shopping robić zakupy 

8 make the beds ścielić łóżka 
9 water the plants podlewać kwiatki 
10 walk the dog wyprowadzać psa na spacer 
11 look after the baby opiekować się małym dzieckiem 
12 garden ogród 
13 grass trawa 
14 fridge lodówka 
15 drop upuścić 
16 pet zwierzątko domowe 
17 look at  patrzeć na 
 
 

  UNIT 1: 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. 
 
 

  UNIT 1: GRAMMAR: Present Continuous-
przeczenia, pytania   

  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? 
 
 
 

  UNIT 1: A busy day.   
1 but ale 
2 because ponieważ 
3 busy zajęty, zapracowany 
4 I don't mind. Nie mam nic przeciwko. 
5 in the evening wieczorem 
6 forever na zawsze 
7 together razem 
8 Let's work together. Pracujmy razem. 
9 Make a list. Zrób listę. 
10 a better life lepsze życie 
11 I'm free. Jestem wolny.  
 
 
 
 
 

UNIT 2 
 
 
 

  UNIT 2:  Around the campfire (ex.1,2)   
1 light the campfire rozpalić ognisko 
2 put up the tent rozbić namiot 
3 collect firewood nazbierać drewna na ognisko 
4 go swimming popływać 
5 rope lina 
6 fishing rod wędka 
7 first-aid kit apteczka pierwszej pomocy 
8 blanket koc 
9 camp stove/camping stove kuchenka turystyczna 
10 cool box lodówka turystyczna 
11 whistle  gwizdek 
12 penknife scyzoryk 
13 tie wiązać 
14 sound dźwięk 
15 dangerous niebezpieczny 
16 near blisko 
17 far daleko 



18 too difficult za trudne 
19 safe bezpieczny 
20 simple prosty, nieskomplikowany 
 
 
 
 

  UNIT 2: GRAMMAR: CAN   
1 I can swim. Potrafię pływać. 
2 She can swim. Ona potrafi pływać. 
3 They can dance. Oni potrafią tańczyć. 
4 Can you sing? Czy potrafisz śpiewać? 
5 Can we jump? Czy potrafimy skakać? 
6 I can't fly. Nie potrafię latać. 
7 She can't run fast. Ona nie potrafi biegać szybko. 
 
 
 
 
 

  UNIT 2: Safety first (ex.4).   
1 safety bezpieczeństwo 
2 camp obozować, spać pod namiotem 
3 campsite pole kempingowe 
4 litter śmieci 
5 wild animals dzikie zwierzęta 
6 food jedzenie 
7 climbing boots buty górskie, do wspinaczki 
8 helmet kask 
9 alone sam, sama 
 
 
 
 
 

  UNIT 2: GRAMMAR: must/mustn't   
  twierdzenia    
1 I must go. Muszę iść. 
2 You must sleep. Musisz spać. 
3 She must help. Ona musi pomóc. 
4 He must eat dinner. On musi zjeść obiad. 
5 It must drink water. Ono/To musi wypić wodę. 
6 We must go. My musimy iść. 

7 You must sleep. Wy musicie spać. 
8 They must help. Oni muszą pomóc. 
  przeczenia   
1 I mustn't go. Nie wolno mi iść. 
2 You mustn't sleep. Nie wolno tobie spać. 
3 She mustn't go. Jej nie wolno iść. 
4 He mustn't eat dinner. Jemu nie wolno zjeść obiadu. 
5 It mustn't drink water. Ono/To nie może wypić wody. 
6 We mustn't go. Nam nie wolno iść. 
7 You mustn't sleep. Wam nie wolno spać. 
8 They mustn't go. Im nie wolno iść. 



  pytania   
1 Must I go? Czy muszę iść? 
2 Must you sleep? Czy ty musisz spać? 
3 Must she help? Czy ona musi pomóc? 
4 Must he eat dinner? Czy on musi zjeść obiad? 
5 Must it drink water? Czy ono / to musi pić wodę? 
6 Must we go? Czy my musimy iść? 
7 Must you sleep? Czy wy musicie spać? 
8 Must they help? Czy oni muszą pomóc? 
 
 
 

  UNIT 2: GRAMMAR: czasownik may, 
zdania twierdzące   

1 I may go fishing. Może będę łowić ryby. 
2 You may win. Może wygrasz. 
3 It may rain today. Może będzie dziś padać. 
4 Adam may fly his kite. Adam może będzie puszczał latawce. 
5 We may swim in the lake. Może będziemy pływać w jeziorze. 
6 You may go for a walk. Może pójdziecie na spacer. 
7 They may go birdwatching. Oni może będą obserwować ptaki. 
 
 
 

  Unit 2: Daisy and friends part 2.   
1 outdoor na świeżym powietrzu 
2 get dark ściemniać się  
3 text message sms (wiadomość w telefonie) 
4 emergency nagły wypadek, sytuacja krytyczna 
5 in an emergency w nagłym wypadku 
6 wet mokry 
7 dry suchy 
8 hungry głodny 
9 Wait a minute! Zaczekaj chwilę! 
10 pizza delivery man roznosiciel/dostawca pizzy 
11 arrive przyjeżdżać, przylatywać 
12 order a pizza zamówić pizzę 
 
 
 
 

  UNIT 2: Food   
1 pea groszek 
2 yoghurt jogurt (wersja angielska) 
3 yogurt jogurt (wersja amerykańska) 
4 cola cola 
5 dried suszony 
6 cereal płatki śniadaniowe 
7 watermelon arbuz 
8 walnut orzech włoski 
9 cracker krakers 
10 peanut orzech ziemny 



11 pepper papryka 
12 crisps chipsy 
13 vegetables warzywa 
14 dairy products nabiał, produkty mleczne 
15 juice sok 
16 healthy food zdrowa żywność 
17 junk food niezdrowe jedzenie 
18 tomato soup zupa pomidorowa 
19 chicken salad sałatka z kurczaka 
20 honey miód 
 
 

  UNIT 2: GRAMMAR: much, many, a lot   
1 There are a lot of limes. Jest dużo limonek. 
2 There aren't many limes. Nie ma dużo limonek. 

3 Are there many limes? Czy jest dużo limonek? 
4 How many limes are there? Ile jest limonek? 
5 Not many. Nie dużo. (Policzalne) 
6 A lot. Dużo. 
7 There is a lot of cheese. Jest dużo sera. 
8 There isn't much cheese. Nie ma dużo sera. 
9 Is there much cheese? Czy jest dużo sera? 
10 How much cheese is there? Ile jest sera? 
11 Not much. Nie dużo. (Niepoliczalne) 
12 There are a few apples in the bowl. Jest kilka jabłek w misce. 
13 There is a little soup in the pot. W garnku jest trochę zupy. 
 
 

  UNIT 2:  Healthy snacks.   
1 jar słoik 
2 bowl miska 
3 pot garnek 
4 packet paczka 
5 bottle butelka 
6 mayonnaise majonez 
7 snack przekąska 
8 guys ludzie 
9 Hey guys. Hej, ludzie. 
10 find out  dowiedzieć się 
11 idea pomysł 
12 slice plaster; kroić w plastry 
13 pear gruszka 
14 tasty smaczny 
15 nut orzech 
16 salt sól 
17 choose wybierać 
18 veggies warzywa 
19 dip sos (do maczania np.: krakersów) 



UNIT 3 
 
 

  UNIT 3: Feel the music.   
1 country muzyka country 
2 rap rap 
3 jazz jazz 
4 classical muzyka klasyczna 
5 disco disco 
6 reggae reggae 
7 pop muzyka pop 
8 heavy metal heavy metal  
9 rock and roll rock and roll 
10 lively skoczna, żwawa 
11 upbeat wesoła, optymistyczna 
12 energetic energiczna 
13 relaxing relaksująca 
14 happy radosna, pogodna 
15 romantic romantyczna 
16 depressing przygnębiająca 
17 loud głośna 
18 dull nudna, nieciekawa 
19 monotonous monotonna 
20 I'd rather listen to pop. Wolałbym posłuchać popu. 
21 Would you rather listen to raggae or jazz? Wolałbyś posłuchać reggae czy jazzu? 

22 band zespół (muzyczny) 
 
 
 

  UNIT 3: GRAMMAR: czasownik to be 
 (Past Simple- twierdzenia )   

1 I was hungry. Byłem głodny. 
2 You were worried. Ty byłeś zmartwiony. 
3 He was tired. On był zmęczony. 
4 She was bored. Ona była znudzona. 
5 It was scared. Ono/To było wystraszone. 
6 We were hungry. My byliśmy głodni. 
7 You were tired. Wy byliście zmęczeni. 
8 They were bored. Oni byli znudzeni. 
9 There was a car. Był tam samochód. 
10 There were two cars. Były tam dwa samochody. 
  UNIT 3: GRAMMAR: czasownik to be  

( Past Simple - przeczenia, pytania)    
  przeczenia    
1 I wasn't hungry. Nie byłem głodny. 
2 You weren't worried. Ty nie byłeś zmartwiony. 
3 He wasn't tired. On nie był zmęczony. 
4 She wasn't bored. Ona nie była znudzona. 



5 It wasn't scared. Ono/To nie było wystraszone. 
6 We weren't hungry. My nie byliśmy głodni. 
7 You weren't tired. Wy nie byliście zmęczeni. 
8 They weren't bored. Oni nie byli znudzeni. 
9 There wasn't a car. Nie było tam samochodu. 
10 There weren't any cars. Nie było tam żadnych samochodów. 
  pytania    
1 Was I hungry? Czy byłem głodny? 
2 Were you worried? Czy byłeś zmartwiony? 
3 Was he tired? Czy on był zmęczony? 
4 Was she bored? Czy ona była znudzona? 
5 Was it scared? Czy ono/to było wystraszone? 
6 Were we hungry? Czy my byliśmy głodni? 
7 Were you tired? Czy wy byliście zmęczeni? 
8 Were they bored? Czy oni byli znudzeni? 
9 Was there a car? Czy był tam samochód? 
10 Were there any cars? Czy były tam jakieś samochody? 
 
 
 
 

  UNIT 3: GRAMMAR: Irregular verbs.   
1 I went to a concert yesterday. Poszedłem wczoraj na koncert. 
2 She became a famous singer. Została sławną piosenkarką. 
3 I did my homework. Odrobiłem zadanie domowe. 
4 He ate an apple. Zjadł jabłko. 
5 They got a present. Oni dostali prezent. 
6 We made dinner. My zrobiliśmy obiad. 
7 You sang. Ty zaśpiewałeś. 
8 She took her book. Ona wzięła swoją książkę. 
9 He wrote a letter. On napisał list. 
10 I met Adam. Spotkałem Adama. 

11 Who won? Kto wygrał? 
 
 
 
 

  UNIT 3: GRAMMAR: Irregular verbs extra.   
1 She sat down. Ona usiadła. 
2 He fell. On upadł. 
3 We stood up. My wstaliśmy. 
4 You came. Wy przyszliście. 
5 She could dance. Ona potrafiła tańczyć. 
6 He couldn't dance. On nie potrafił tańczyć. 
7 I saw a ghost. Widziałam ducha. 
8 He lost his shoe. On zgubił buta. 
9 We had a dog. Mieliśmy psa. 
10 They read a book. Oni przeczytali książkę. 
11 I drank juice. Napiłem się soku. 
12 I bought a car. Kupiłem samochód. 
 
 



 
 

  UNIT 3: GRAMMAR: Past Simple- 
twierdzenia    

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. 
 
 
 
 

  UNIT 3: GRAMMAR: Past Simple- 
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. 
 
 
 
 
 

  UNIT 3:  GRAMMAR: Past Simple- 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 3:  On stage.  
1 on stage na scenie 
2 lead singer główny wokalista 
3 bass guitar gitara basowa 
4 drum kit/drums perkusja 
5 keyboard keyboard (instrument muzyczny) 
6 electric guitar gitara elektryczna 
7 backing singer wokalista wspierający 
8 musician muzyk 
9 fans fani 
10 readers czytelnicy 



11 birthday urodziny 
12 instrument instrument 
13 piano pianino 
14 all the way through school przez całą szkołę  
15 perform występować (na scenie) 
 
 
 

  UNIT 3:  At the concert.   
1 bloggers blogersi 
2 last night ubiegłej nocy, wczoraj w nocy 
3 have a great time świetnie się bawić 
4 go by  przemijać, mijać 
5 go by too quickly mijać za szybko 
6 enough wystarczająco, dosyć 
7 post pisać posty 
8 post a comment napisz komentarz 
9 concert hall hala koncertowa 
10 How about the bass guitar? A może gitara basowa? 
11 I'd like  Chciałbym 
12 Why don't you play the piano? A może zagrasz na pianinie? 
13 That's a brilliant idea! To jest doskonały pomysł! 
 
 
 

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

  UNIT 3: The Trumpeter of Kraków.   
1 trumpeter trębacz 
2 tower wieża 
3 cloud chmura 
4 army armia 
5 attack atak, natarcie 
6 battle bitwa 
7 archer łucznik 
8 arrow strzała 
9 fight walczyć 
10 protect chronić 
11 blow dmuchać 



UNIT 4 
 
 
 

  UNIT 4: Out and about.   
1 out and about poza domem (spędzać czas) 
2 helicopter helikopter 
3 plane samolot 
4 tram tramwaj 
5 minibus mikrobus 
6 underground metro 
7 van furgonetka, van 
8 scooter skuter (rodzaj motoru) 
9 motorbike motocykl 
10 ferry prom 
11 ship statek 
12 yacht jacht 
13 rails szyny (kolejowe) 
14 ticket bilet 
15 get on the bus wsiadać do autobusu 
16 get off the bus wysiadać z autobusu 
17 station stacja 
18 seat belt pas bezpieczeństwa (w samochodzie) 
19 wear a seat belt mieć zapięte pasy bezpieczeństwa 
20 uncomfortable niewygodny 
21 cheap tani 
22 expensive drogi 
23 dirty brudny 
24 unpopular niepopularny 
 
 
 

  UNIT 4:  As beautiful as…   
1 slow wolny 
2 hot-air balloon balon (napełniony ciepłym powietrzem) 
3 Italy Włochy 
4 shopping street ulica handlowa 
5 Moscow Moskwa 
6 London Londyn 
7 in the world na świecie 
8 metre metr 
9 Paris Paryż 
10 How long is ...? Jak długi jest ...? 
11 traffic ruch uliczny 
12 Germany Niemcy 
13 far daleki 
14 A car isn't as fast as a helicopter. Samochód nie jest tak szybki jak helikopter. 
 
 
 
 



  UNIT 4: GRAMMAR: Stopniowanie 
przymiotników-stopień wyższy   

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

  UNIT 4: GRAMMAR:  Stopniowanie 
przymiotników-stopień najwyższy   

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

  UNIT 4:  Daisy and friends part 3   
1 museum muzeum 
2 Is everyone here? Czy wszyscy już tu są? 
3 noise hałas 
4 flat tire przebita opona, guma 
5 catch the bus złapać autobus 
6 stop przystanek 
7 road droga 
8 road works roboty drogowe 
9 longer than usual dłużej niż zwykle 
10 arrive at the museum przyjechać do muzeum 
11 At last! Wreszcie! 

12 too late za późno 
13 Never mind. Nic nie szkodzi; Nieważne. 
14 know wiedzieć  
15 We can go by underground. Możemy jechać metrem. 
16 by tram tramwajem 
17 Let's go! Chodźmy! 
18 Come on. Pospiesz się. 
19 blush rumienić się 
20 viper żmija 
21 velvet aksamit (materiał) 
 
 
 



  UNIT 4:  Jobs.   
1 boring nudny 
2 interesting interesujący 
3 computer programmer programista 
4 mechanic mechanik 
5 nurse pielęgniarka 
6 electrician elektryk 
7 reporter dziennikarz, reporter 
8 waitress kelnerka 
9 photographer fotograf 
10 dentist dentysta 
11 architect architekt 
12 fix naprawiać 
13 design projektować 
14 computer games gry komputerowe 
15 take a picture  robić zdjęcie 
16 plug wtyczka (na końcu kabla) 
17 I would like to be a doctor. Chciałbym być lekarzem. 
18 enjoy lubić, czerpać przyjemność 
19 want chcieć 
20 alarm clock budzik 
21 wake up budzić się 
22 need potrzebować 
23 I don't mind. Nie mam nic przeciwko. 
 
 
 
 
 

  UNIT 4:  GRAMMAR: Gerund (rzeczownik 
odsłowny)   

1 I like swimming. Lubię pływać. 
2 I enjoy watching films. Lubię oglądać filmy. 
3 I love swimming. Uwielbiam pływać. 
4 I hate drawing. Nie cierpię rysować. 
5 I don't mind watching football. Nie mam nic przeciwko oglądaniu piłki nożnej. 
 
 
 
 

  UNIT 4:  Community Helpers. Let's sing.   
1 bus driver kierowca autobusu 
2 helper pomocnik 
3 community społeczność 
4 smile uśmiech 
5 pick up odebrać 
6 Can you pick me up from the station? Możesz mnie odebrać ze stacji? 
7 DJ didżej 
8 inside wewnątrz 
9 get up wstawać 
10 alone sam, sama 



11 postman listonosz 
12 put out fires gasić pożary 
13 at night w nocy 
14 artist artysta 
15 career kariera 
16 talent talent 
17 share dzielić  
18 Science przyroda (przedmiot w szkole) 
19 Polish language język polski 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 5 

 

 

  UNIT 5: The fire alarm.   
1 fire alarm alarm pożarowy 
2 facilities obiekty, pomieszczenia 
3 canteen stołówka 
4 library biblioteka 
5 art room pracownia plastyczna 
6 classroom klasa 
7 head teacher dyrektor 
8 head teacher's office gabinet dyrektora 
9 toilet toaleta 
10 lockers szafki (np.:  w szkole) 
11 gym sala gimnastyczna 
12 reception recepcja 
13 ICT Room  sala informatyczna 
14 study drama studiować aktorstwo 

15 science lab laboratorium  
16 music room sala do nauki muzyki 
17 drama room sala do nauki aktorstwa 
18 cupboard szafa 
19 take part in brać udział w 

20 competition zawody 
21 Go straight on. Idź prosto. 
22 Turn right. Skręć w prawo. 
23 Turn left. Skręć w lewo. 
24 Thanks a lot! Wielkie dzięki! 
25 You're welcome. Nie ma za co. 
26 Can you tell me where...? Czy możesz mi powiedzieć gdzie…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  UNIT 5: GRAMMAR:  czas Past Continuous 
twierdzenia   

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. 
 
 
 
 

  UNIT 5: GRAMMAR: czas Past Continuous 
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? 
 
 
 
 
 

  UNIT 5: GRAMMAR:  czas Past Continuous  
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 5:  Daisy and friends, part 4.   
1 at school w szkole 
2 ring dzwonić ; dźwięczeć  
3 playground boisko; plac zabaw 
4 calmly spokojnie 
5 hockey stick kij do hokeja 
6 pasta makaron 
7 tomato sauce sos pomidorowy 
8 experiment eksperyment 
9 do experiments przeprowadzać eksperymenty 
10 explode wybuchać, eksplodować 

11 fall over przewrócić się 



12 by mistake przez pomyłkę 
13 catch  łapać 
14 have lunch jeść lunch 
15 paint malować 
16 step krok 
17 stone kamień 
 
 
 

  UNIT 5:  Accidents   
1 accident wypadek, kraksa 
2 burn my hand oparzyć sobie rękę 
3 twist my ankle skręcić kostkę 
4 muscle mięsień 
5 pull a muscle naciągnąć mięsień 
6 bump my head uderzyć się w głowę 
7 wrist nadgarstek 
8 sprain my wrist zwichnąć/skręcić nadgarstek 
9 bruise siniak; stłuc, posiniaczyć 
10 I bruised my leg. Posiniaczyłem sobie nogę. 
11 break my leg złamać nogę 
12 cut my finger przeciąć sobie palec 
13 look out of the window wyglądać przez okno 
14 lift a box podnosić pudełko 
15 do karate uprawiać karate 
16 ride a bike jeździć na rowerze 

17 peel an apple obierać jabłko 
18 lift weights podnosić ciężary 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 6 

 

 

  UNIT 6:  Cool stuff.   
1 cool odjazdowy, świetny, fajny 
2 stuff rzeczy 
3 headphones słuchawki 
4 games console konsola gier 
5 tablet tablet 
6 laptop laptop 
7 MP4 player odtwarzacz MP4 
8 smartphone smartfon 
9 phone case etui(ochrona) na telefon 
10 calculator kalkulator 
11 charger ładowarka 
12 alarm clock budzik 
13 flat  płaski 
14 carry nosić 
15 connect to podłączyć do 
16 battery bateria 
17 What do you need a smartphone for? Po co ci smartfon? 
18 already już 
19 camera aparat fotograficzny 
20 It's too expensive. To jest za drogie. 
21 It isn't cheap enough. Nie jest dość/wystarczająco tani. 
22 I'm too young to… Jestem za młody żeby… 
23 I'm not strong enough to… Nie jestem dość silny aby… 
 
 
 
 
 

  UNIT 6: GRAMMAR: czasownik Should- 
twierdzenia,przeczenia,pytania    

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

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



6 We shouldn't go. My nie powinniśmy iść. 
7 You shouldn't sleep. Wy nie  powinniście spać. 
8 They shouldn't run. Oni nie powinni biec. 
  pytania    
1 Should I go? Czy powinnam iść? 
2 Should you sleep? Czy powinieneś spać? 
3 Should he do homework? Czy on powinien robić zadanie domowe? 
4 Should she run? Czy ona powinna biec? 
5 Should it go? Czy ono / to powinno iść? 
6 Should we go? Czy my powinniśmy iść? 
7 Should you sleep? Czy wy powinniście spać? 
8 Should they run? Czy oni powinni biec? 
 
 
 
 

  UNIT 6:   At the theatre.   
1 play sztuka 
2 actor aktor 
3 actress aktorka 
4 director reżyser 
5 playwright dramatopisarz (pisze sztuki) 
6 scenery dekoracja 
7 curtain zasłona 
8 props rekwizyty 
9 costume kostium 
10 ask poprosić 
11 Close the curtains. Zasłoń zasłony. 
12 direct reżyserować 
13 build budować 
14 find znaleźć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 7 
 
 

  UNIT 7: What's on?   
1 What's on? Co grają? (np.: w kinie) 
2 thriller thriller, dreszczowiec 
3 science fiction film fantastycznonaukowy 
4 documentary film dokumentalny 
5 musical musical 
6 action film film akcji 
7 animated film film animowany 
8 comedy komedia 
9 western western 
10 the news wiadomości 
11 action akcja 
12 educational edukacyjny, pouczający 
13 scary straszny, przerażający 
14 interesting ciekawy 
15 boring nudny 
 
 
 
 

  UNIT 7:  Daisy and friends, part 5.   
1 cousin kuzyn, kuzynka 
2 Lilly and Liam's cousin kuzynka Lilly i Liama 
3 for the weekend na weekend 
4 stay zatrzymać się (np.: w hotelu), mieszkać 
5 entertain zabawiać (kogoś) 
6 Switch the TV on. Włącz telewizor. 
7 there is no way niepodobna/niemożliwe 
8 turn on the TV włączyć telewizor 
9 in the end ostatecznie, w końcu 
10 lord władca, pan 
11 bored znudzony 
12 yawn ziewać 
 
 
 

  UNIT 7: Extreme sports   

1 extreme sports sporty ekstremalne 
2 mountain bike rower górski 
3 mountain biking kolarstwo górskie 
4 skydiving spadochroniarstwo, akrobacje spadochronowe 

5 snorkelling nurkowanie z rurką 
6 snorkel rurka, fajka 
7 bungee jumping skoki na elastycznej linie 
8 hang-gliding latanie lotnią 
9 rock climbing wspinaczka 
10 dive nurkować 



11 scuba diving nurkowanie z aparatem tlenowym (akwalungiem) 

12 rafting spływ pontonem 
13 flippers płetwy 
14 parachute spadochron 
15 goggles okulary ochronne 
16 mask maska 
 
 
 

 

UNIT 8 
 
 
 

  UNIT 8:  Holidays.   
1 sunbathe opalać się 
2 toothbrush szczoteczka do zębów 
3 towel ręcznik 
4 sunscreen krem z filtrem przeciwsłonecznym 
5 shampoo szampon 
6 suitcase walizka 
7 pack my suitcase pakować walizkę 
8 go fishing iść na ryby 
9 buy souvenirs kupować pamiątki 
10 go hiking pójść na pieszą wycieczkę 
11 go sightseeing zwiedzać 
12 take lots of pictures robić dużo zdjęć 

13 summer lato 
14 I'm on holiday. Jestem na wakacjach. 
15 meal posiłek 
16 boat trip wycieczka statkiem 
17 tomorrow jutro  
18 island wyspa 
19 I'm looking forward to… Z niecierpliwością czekam na… 
20 again znów, ponownie 
21 talk rozmawiać 
 
 
 

  UNIT 8: GRAMMAR:  be 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. 
 
 
 
 



  UNIT 8: GRAMMAR:  be going to -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 8:  GRAMMAR:  be going to -
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. 
 
 
 
 

  UNIT 8:  Daisy and friends, part 6.   
1 get ready  przygotowywać się 
2 forget zapominać 

3 Get in the car! Wsiadajcie do samochodu! 
4 bring  przynosić, przywozić 
5 sheriff szeryf 
6 cash gotówka  
7 cheque czek 
8 rich bogaty 
 
 
 

  UNIT 8:  In space.   
1 in space w kosmosie 
2 space station stacja kosmiczna 
3 telescope teleskop, luneta 
4 spacesuit skafander kosmiczny 
5 rocket rakieta (statek kosmiczny) 
6 alien kosmita 
7 comet kometa 
8 spaceship statek kosmiczny 
9 planet planeta 
10 astronaut astronauta 
11 moon księżyc 
12 city miasto 
13 rubbish śmieci 



14 visit odwiedzać 
15 hit uderzać 
16 die umierać 
17 Earth Ziemia 
 
 
 

  UNIT 8 : GRAMMAR: Future Simple - 
twierdzenia    

1 I'll sleep. Ja będę spać. 
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 będziecie spać. 
8 They'll help me. Oni mi pomogą. 
 
 
 

  UNIT 8 : GRAMMAR: Future Simple - 
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. 
 
 
 
 

  UNIT 8 : GRAMMAR: Future Simple - 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 8:  The Buzz Blog. Let's sing!   
1 buzz brzęczenie (np.: komarów) 
2 underwater podwodny 
3 glass szklany, ze szkła 
4 window okno 
5 whale wieloryb 
6 shark rekin 
7 I hope I'll be… Mam nadzieję, że będę… 



8 I think I'll work… Uważam, że będę pracować 
9 seashell muszelka 
10 brilliant doskonały, kapitalny 
11 outer space przestrzeń kosmiczna, kosmos 
12 on Mars na Marsie 
13 barbecue grill 
 
 
 
 

UNIT 9 
 
 
 
 

 UNIT 9: Grammar:  
Zero Conditional/zerowy okres  
warunkowy   

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

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

  UNIT 9: Grammar: 1 okres warunkowy-  
zdania   

1 I'll visit you if I go to London. Odwiedzę cię jeśli pojadę do Londynu. 

2 You'll be happy, if you get a new bike. Będziesz szczęśliwy jeśli dostaniesz nowy rower. 

3 He'll do it if you ask him. On to zrobi jeśli go poprosisz. 

4 We'll help her if she needs our help. Pomożemy jej jeśli ona będzie potrzebowała 
naszej pomocy. 

5 They'll move to Toruń if he gets a new job. Oni przeprowadzą się do Torunia jeśli on dostanie 
nową pracę. 

 
 
 
 

  UNIT 9: GRAMMAR: 1 okres warunkowy- 
przeczenia   

1 If I don't have time, I won't help you. Jeśli nie będę mieć czasu nie pomogę Ci. 

2 If he doesn't have time, he won't help me. Jeśli on nie będzie mieć czasu to mi nie pomoże. 

3 If they don't have money, they won't buy a new 
car. 

Jeśli nie będą mieć pieniędzy, nie kupią nowego 
samochodu. 

4 If we don't work, we won't have money. Jeśli nie będziemy pracować, nie będziemy mieć 
pieniędzy. 

 
 
 
 
 
 


