
                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 1A  MOOD FOOD   

  część 1   

1 mood nastrój 

2 to be allergic to mieć alergie na 

3 Are you allergic to anything? Czy jesteś na coś uczulony? 

4 container pojemnik 

5 fresh świeży 

6 frozen zamrożony 

7 frozen foods mrożonki 

8 low-fat niskotłuszczowy 

9 low-fat milk niskotłuszczowe mleko 

10 raw surowy 

11 spicy ostry, dobrze przyprawiony 

12 takeaway na wynos 

13 tinned w puszce 

14 tinned soup zupa w puszce 

15 ready-made food jedzenie gotowe do spożycia 

16 feel a bit down być trochę przygnębionym 

17 carbohydrates węglowodany 

18 protein białko 
19 We eat proteins and carbohydrates coming from 

different sources. 
Jemy białka i węglowodany pochodzące z różnych 
źródeł. 

20 affect mieć wpływ na 

21 What we eat affects our mood. To co jemy ma wpływ na nasz nastrój. 

22 substance substancja 

23 research badania 

24 Research shows that… Badania pokazują, że… 

25 high in something bogaty w coś 

26 vegetables  high in iron warzywa bogate w żelazo 

27 weapon broń 

28 come up with a solution znaleźć rozwiązanie 

  część 2   

29 reduction  zmniejszenie 

30 reduction in price obniżka ceny 

31 release uwalniać, wydzielać 

32 release toxic substances wydzielać toksyczne substancje 

33 endorphins endorfiny 

34 tiredness zmęczenie 

35 blueberry czarna jagoda, borówka amerykańska 

36 cocoa kakao 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

37 up to aż do 

38 Lose up to 5 kilos in 3 weeks! Strać aż do pięciu kilo w 3 tygodnie! 

39 efficiently efektywnie 

40 work efficiently pracować efektywnie 

41 spinach szpinak 

42 oily oleisty, tłusty 

43 crab krab 

44 mussels małże 

45 prawns krewetki 

46 salmon łosoś 

47 squid kałamarnica 

48 tuna tuńczyk 

49 beef wołowina 

50 duck kaczka 

51 lamb jagnięcina 

52 pork wieprzowina 
53 aubergine (British English), eggplant (American 

English) 
bakłażan 

54 beetroot burak 

55 cabbage kapusta 

56 cherries wiśnie 
57 courgette (British English), zucchini (American 

English) 
cukinia 

  część 3   

58 cucumber ogórek 

59 grapes winogrona 

60 green beans fasola szparagowa 

61 lemon cytryna 

62 mango mango 

63 melon melon 

64 peach brzoskwinia 

65 pear gruszka 

66 raspberry malina 

67 red pepper czerwona papryka 

68 boil gotować 

69 hard-boiled eggs jajka na twardo 

70 roast piec (mięso) 

71 bake piec (ciasto, ziemniaki) 

72 baked potatoes pieczone ziemniaki 

73 grilled grilowany 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

74 fry smażyć 

75 fried eggs smażone jajka 

76 steam gotować na parze 

77 steamed vegetables warzywa gotowane na parze 

78 eat out jeść w restauracji, 

79 cut down on ograniczyć 

80 I'm trying to cut down on sweets. Próbuję ograniczyć słodycze. 

81 have a passion for something mieć do czegoś pasję 

82 Burmese birmański; Birmańczyk, Birmanka 

84 cookery course kurs gotowania 

85 trainee  stażysta, praktykant 
 

  UNIT 1B FAMILY LIFE   

  część 1   

1 stepfather ojczym 

2 stepmother macocha 

3 brother-in-law szwagier 

4 great-grandfather pradziadek 

5 nephew siostrzeniec, bratanek 

6 niece siostrzenica, bratanica 

7 only child jedynak, jedynaczka 

8 immediate family najbliższa rodzina 

9 survey sondaż; przeprowadzać sondaż 

10 extended family rodzina wielopokoleniowa 

11 percentage procent 
12 A large percentage of my weight loss was caused 

by water loss. 
Duży procent mojego spadku wagi był 
spowodowany utratą wody. 

13 charge rent pobierać czynsz, opłatę za wynajęcie 

14 social networking sites portale społecznościowe 

15 elderly starszy 

16 decline  spadek, upadek, zanik 

17 sharp decline in production gwałtowny spadek produkcji 

18 on average przeciętnie, średnio 

19 relative krewny 

20 get-together spotkanie towarzyskie 

21 It's just a little get-together. To tylko małe spotkanie towarzyskie. 

22 go up wzrosnąć 

23 go down obniżać się 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

24 The number of people getting married is going 
down. 

Spada liczba osób biorących ślub. 

25 birth rate współczynnik urodzeń 

26 move away from wyprowadzić się z  

  część 2   

27 novelist powieściopisarz 

28 rivalry rywalizacja 

29 rivalry between brothers rywalizacja pomiędzy braćmi 

30 tension napięcie 

31 sick chory 

32 attention uwaga 

33 He took all the attention. Przyciągnął całą uwagę. 

34 no wonder nic dziwnego, że 

35 No wonder many people  give up. Nic dziwnego, że wiele osób się poddaje. 

36 share współdzielić, wspólnie korzystać z 

37 share a room with a brother dzielić pokój z bratem 

38 Your plan sounds sensible. Twój plan brzmi rozsądnie. 

39 emotional emocjonalny 

40 childhood dzieciństwo 

41 suffocate dusić 

42 bedcover narzuta na łóżko 

43 fight walczyć 

44 innocent niewinny 

45 value wartość; cenić 

46 I value your opinion. Cenię sobie twoją opinię. 

47 the value of money wartość pieniądza 

48 admire podziwiać 

49 boarding school szkoła z internatem 

50 adult dorosły 

51 gathering zgromadzenie, zbiorowisko ludzi 

52 partly częściowo 
53 I didn't read this book, partly because of its 

length.  

Nie przeczytałem tej książki, częściowo ze 
względu na jej długość. 

54 gang gang 

55 aware świadomy 

56 You must be aware of that. Musisz być tego świadomy. 

57 część 3   

58 affectionate serdeczny, czuły, kochający 

59 aggressive agresywny 

60 ambitious ambitny 

http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=partly
http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=partly


                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

61 anxious zaniepokojony, zatroskany 

62 be anxious about someone niepokoić się o kogoś 

63 bossy apodyktyczny 

64 charming czarujący 

65 competitive ambitny (lubiący rywalizację) 

66 independent niezależny 

67 jealous zazdrosny 

68 moody kapryśny, humorzasty 

69 responsible odpowiedzialny 

70 rebellious buntowniczy 

71 sensible rozsądny 

72 reliable godny zaufania 

73 selfish samolubny 

74 sensitive wrażliwy, delikatny; przewrażliwiony 

75 sociable towarzyski 

76 spoilt rozpuszczony 

77 a spoilt child rozpuszczone dziecko 

78 stubborn uparty 

79 mean skąpy; podły 

80 outgoing otwarty, towarzyski 

81 self-confident pewny siebie 

82 talkative gadatliwy 

84 generous hojny 

85 insecure niepewny siebie 

86 imaginative mający wyobraźnię 

87 mature dojrzały 
 

  PRACTICAL ENGLISH 1: ,Meeting the parents’’   

1 Managing Director dyrektor zarządzający, prezes 

2 promotion awans 

3 You're kidding! Żartujesz! 

4 How fantastic! Jak fantastycznie! 

5 That's great news. To wspaniała wiadomość. 

6 What a great idea! Co za wspaniały pomysł! 

7 What a pity! Jaka szkoda! 

8 Never mind. Nieważne. 

9 impress zrobić wrażenie 

10 You clearly impressed her. Najwyraźniej zrobiłeś na niej wrażenie. 
 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 2A  SPEND OR SAVE?   

  część 1   

1 well-dressed dobrze ubrany 

2 willing skłonny, chętny 

3 I'm willing to attend the meeting. Chcę uczestniczyć w spotkaniu 

4 soul dusza 

5 material materialny 
6 come with być sprzedawanym w zestawie z czymś; wiązać 

się z czymś 

7 Does the flu always come with a fever? Czy grypa zawsze wiąże się z gorączką? 
8 Keep the box your electronic device came with. Zatrzymaj pudełko w którym sprzedawane jest 

urządzenie elektroniczne. 

9 fee opłata (np. za wejście) 

10 foot the bill zapłacić rachunek 

11 for free za darmo 

12 shopping spree szał zakupów 

13 consumer society społeczeństwo konsumpcyjne 

14 cynical cyniczny 

15 offensive obraźliwy 

16 be worth być wartym 

17 The book is worth reading. Książka jest warta przeczytania. 

18 afford pozwolić sobie na (mieś wystarczająco pieniędzy) 

19 Can we afford it? Czy stać nas na to? 

20 borrow pożyczyć (od kogoś) 

21 I borrowed a book from him. Pożyczyłem od niego książkę. 

22 charge policzyć (komuś), naliczyć, pobierać 
23 They charged me extra for using a credit card. Policzyli mi dodatkowo za użycie karty 

kredytowej 

24 cost kosztować 

25 earn zarabiać 

26 inherit odziedziczyć 

27 She's inherited a lot of money from her grandma. Odziedziczyła dużo pieniędzy po babci. 

28 He has inherited his father's intelligence. odziedziczył inteligencję po tacie. 

  część 2   

29 invest in zainwestować w ... 

30 lend pożyczyć (komuś) 

31 I lent him a book Pożyczyłem mu książkę. 

32 I lent my bike to him. Pożyczyłem mu mój rower. 

33 owe być dłużnym 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 She owes me 5 zlotys for the ticket. Jest mi winna 5 złotych za bilet. 

35 raise money for homeless people zbierać pieniądze dla bezdomnych 

36 save oszczędzać 

37 I won't waste my money on it! Nie będę na to marnować moich pieniędzy. 

38 Can I pay in cash? Mogę zapłacić gotówką? 

39 pay by credit card płacić kartą 

40 pay for something zapłacić za coś 

41 spend money on clothes wydawać pieniądze na ubrania 

42 debt dług 

43 get into debt wpaść w dług 

44 bill rachunek 

45 cash machine bankomat 

46 ATM (Automatic Teller Machine) bankomat (AmE) 

47 coin moneta 

48 loan pożyczka 

49 mortgage hipoteka 

50 I'm still paying off my mortgage. Nadal spłacam swój kredyt hipoteczny. 

  część 3   

51 note banknot 

52 salary wypłata 

53 tax podatek 

54 sales tax podatek od sprzedaży 

55 increase taxes / raise taxes podnosić podatki 

56 take out money from a cash machine wypłacić pieniądze z bankomatu 

57 live off something / somebody żyć z czegoś / na koszt kogoś 
58 In India, whole families live off the money that the 

children earn. 
W Indiach całe rodziny żyją z pieniędzy 
zarabianych przez dzieci. 

59 He lives off his parents. Żyje na koszt swoich rodziców. 

60 live on przeżyć, żyć z (czegoś) 
61 We have been trying to live on just one salary for 

the last few months 
Od kilku miesięcy próbujemy żyć tylko z jednej 
pensji. 

62 amount ilość 

63 bank account konto bankowe 

64 clue trop, wskazówka 

65 I haven't got a clue. Nie mam pojęcia. 

66 I have a rough idea where they live. Mniej więcej wiem gdzie oni mieszkają. 

67 pay back oddać (pieniądze) 

68 instalment rata 
 

69 Your payment will be divided into six instalments.  

 
Twoja płatność będzie podzielona na sześć rat. 

http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=instalment


                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

70 salesman sprzedawca 

71 make money  zarabiać pieniądze 

72 boutique butik, sklepik 

73 gamble ryzyko; uprawiać hazard 

74 go on sale wejść do sprzedaży 

75 millionaire milioner 

76 recession recesja 

77 broke spłukany, bez grosza 

78 set up a new business otworzyć nowy biznes 

79 ashamed zawstydzony 

80 There is nothing to be ashamed of. Nie ma się czego wstydzić. 

81 figure liczba 

82 cheque czek 

83 contract kontrakt, umowa 
 
84 

 
ghost-writer 

autor piszący książki lub przemówienia za inne 
osoby 

85 burst into tears wybuchnąć płaczem 
 

 

  UNIT 2B CHANGING LIVES   

  część 1   

1 charity event akcja charytatywna 

2 take part in brać udział w 

3 consecutive kolejny 

4 three consecutive days trzy dni z rzędu 

5 risky ryzykowny 

6 infest zaatakować, opanować 

7 infested with insects opanowany przez owady 

8 fall ill zachorować 

9 manage zdołać 

10 The woman managed to escape. Kobieta zdołała uciec. 

11 be behind with something być z czymś do tyłu 

12 I'm behind with my work. Jestem do tyłu z pracą. 

13 suffer cierpieć 

14 He often suffers from headaches. Często cierpi na bóle głowy. 

15 heat upał, gorąco 

16 boiling upalny 

17 humidity wilgotność 

18 paddle wiosłować 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

19 current prąd w rzece; prąd elektryczny;  

20 swim against the current płynąć pod prąd 

21 exhausted wykończony 

22 exhaustion wyczerpanie 

23 He worked to the point of complete exhaustion. Pracował do momentu całkowitego wyczerpania. 

24 the exhaustion of our natural resources wyczerpanie naszych zasobów naturalnych 

25 give up poddać się 

26 surface powierzchnia 

27 under the surface pod powierzchnią 

28 blister pęcherz, odcisk 

29 bandage bandaż, bandażować 

30 tape taśma 

31 inspire inspirować 

32 inspired by the Romanticism inspirowany romantyzmem 

33 target cel 

  część 2   

34 pass minąć (o czasie); przejść (obok czegoś); podawać 

35 The day passed quickly. Dzień szybko minął. 

36 Turn left and pass the library. Skręć w lewo i przejdź obok biblioteki. 

37 Pass me the salt, please. Proszę podaj mi sól. 

38 halfway w połowie drogi 

39 drive mad doprowadzać do szału 

40 It's driving me mad. Doprowadza mnie to do szału. 

41 wildlife dzika przyroda 

42 altogether całkowicie; razem, w sumie 

43 It stopped raining altogether.  Całkowicie przestało padać. 

44 There were six people altogether. Łącznie było sześć osób. 

45 furious wściekły 

46 delicious pyszny 

47 tiny malutki 

48 terrified przerażony 

49 I'm starving. Umieram z głodu. 

50 enormous ogromny 

51 freezing przeraźliwie zimno 

52 filthy bardzo brudny 

53 delighted zachwycony 

54 He'll be delighted to see you. Będzie zachwycony, że może się z tobą zobaczyć. 

55 We were delighted with their new house. Byliśmy zachwyceni ich nowym domem. 

56 hilarious wesoły, komiczny 

57 positive pewny 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

58 She was positive it was her book. Była pewna, że to jest jej książka. 

59 amazed zdumiony 
 

  UNIT 3A  RACE ACROSS LONDON   

  część 1   

1 carriage powóz, kareta 

2 coach autokar 

3 lorry ciężarówka 

4 motorway autostrada 

5 platform peron 

6 scooter skuter; hulajnoga 

7 the underground metro 

8 subway metro (AmE) 

9 tram tramwaj 

10 van furgonetka 

11 child seat fotelik dziecięcy (w samochodzie) 

12 bus stop przystanek autobusowy 

13 car crash wypadek samochodowy 

14 lane pas (na ulicy) 

15 cycle / bus lane pas dla rowerów/autobusów 

16 fine mandat, grzywna 

17 parking fine mandat za złe parkowanie 

18 fine for speeding mandat za nadmierną prędkość 

19 pedestrian pieszy 

20 zone strefa 

21 paid parking zone strefa płatnego parkowania 

22 pedestrian zone strefa dla pieszych 

23 petrol station stacja benzynowa 

  część 2   

24 road works roboty drogowe 

25 rush hour godziny szczytu 

26 seat belt pas bezpieczeństwa 

27 fasten your seat belt zapnij pas 

28 speed camera fotoradar 

29 speed limit ograniczenie prędkości 
30 exceed the speed limit by 20 mph (mile per hour) przekroczyć dozwoloną prędkość o 20 mil na 

godzinę 

31 taxi rank postój taksówek 

32 traffic lights sygnalizacja świetlna 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

33 traffic jam korek uliczny 

34 zebra crossing przejście dla pieszych 

35 It takes 3 hours to get from Bydgoszcz to Poznan. Z Bydgoszczy do Poznania jedzie się 3 godziny. 

36 It took me 9 hours to read this book. Przeczytanie tej książki zajęło mi 9 godzin. 

37 How long does it take you to get to work? Jak długo jedziesz/idziesz do pracy? 

38 set off wyruszyć w podróż 

39 We set off at 6 o'clock. Wyruszyliśmy o 6. 

40 pick somebody up odebrać kogoś (np. z lotniska, dworca) 

41 end up skończyć (np. gdzieś) 

42 He ended up in prison. Skończył w więzieniu. 
43 run out of something nie mieć już czegoś, zabraknąć czegoś (gdy coś się 

skończy, np. pieniądze, paliwo w samochodzie) 
44 We didn't finish it because we ran out of time and 

money. 
Nie skończyliśmy tego bo zabrakło nam czasu i 
pieniędzy. 

45 Watch out! / Look out! Uważaj! 

46 race wyścig 

  część 3   

47 cross przechodzić, przekroczyć, przemierzyć 

48 cross the street przejść przez ulicę 

49 approximately około, w przybliżeniu 

50 The speech lasted approximately one hour. Przemowa trwała około godzinę. 

51 motorboat motorówka 

52 overground naziemny 

53 confusing mylący, niejasny 

54 Some questions on the test were confusing. Niektóre pytania na teście były niejasne. 

55 turn round odwrócić się 

56 route trasa, droga 

57 to be ahead of something/somebody być przed kimś / przed czymś 

58 He was ahead of his time. Wyprzedzał swoje czasy. 

59 reach dotrzeć do; osiągnąć 

60 We reached the city at midnight. Dotarliśmy do miasta o północy. 

61 crash into zderzyć się z 

62 The traffic lights turned green. Światła zmieniły się na zielone. 

63 get stuck utknąć 

64 start off zacząć 
65 We started off with 3 workers and now we have 

about 30. 
Zaczęliśmy z 3 pracownikami, teraz mamy ich 
około 30. 

66 steady  stały 

67 steady speed stała prędkość 

68 permit pozwolenie; pozwolić 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

69 Dogs are not permitted inside the shop. Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu. 

70 permit to work pozwolenie na pracę 

71 cameraman kamerzysta 

72 get worse pogarszać się 

73 It can only get worse. Może być tylko gorzej. 

74 simulator symulator 

75 put on make-up nakładać makijaż 
 

  UNIT  3B   

  część 1   

1 stereotype stereotyp 

2 investigate prowadzić dochodzenie, badać 

3 fit with something wyposażyć w coś 

4 The device is fitted with sensors. Urządzenie wyposażone jest w czujniki. 

5 recorder urządzenie do nagrywania 

6 slightly nieco 

7 Can you move it slightly to the right? Czy możesz przesunąć to nieco w prawo? 

8 in fact właściwie 

9 In fact, I think she's nice. Właściwie to uważam, że jest miła. 

10 to be in charge of something być za coś odpowiedzialnym; zarządać czymś 

11 They are in charge of preparing for elections. Odpowiedzialni są za przygotowanie wyborów. 

12 sceptical sceptyczny 

13 I'm sceptical of this idea. Jestem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. 

14 claim twierdzić 

15 He claimed he wasn't there last night. Twierdził, że go tam nie było zeszłej nocy. 

16 whereas podczas gdy 
17 She had only one apple for lunch whereas her 

husband ate a steak. 
Ona zjadła tylko jabłko na lunch podczas, gdy jej 
mąż zjadł steka. 

18 gossip plotkować; plotka 

19 the latest celebrity gossip najświeższe plotki o celebrytach 

20 according to według; zgodnie z 

21 According to the research….. Zgodnie z badaniami… 

22 carry out przeprowadzić 

23 carry out experiments przeprowadzać eksperymenty 

24 trivial trywialny 

25 range zakres, przedział; obejmować zakresem 
26 He has four children, who range in age from 7 to 

13. 
Ma czworo dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

27 almost prawie 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

28 tend wykazywać tendencje 

29 He tends to forget people's names. On zapomina imiona ludzi. 

30 stick to something trzymać się czegoś (np. planu) 

31 Let's stick to the plan. Trzymajmy się planu. 

  część 2   

32 reduce obniżyć, zredukować 

33 swap wymiana; wymienić 

34 swap opinions / seats wymienić się opiniami / miejscami 

35 serve służyć 

36 serve as a commando służyć jako komandos 

37 basic podstawowy 

38 training manual podręcznik szkoleniowy 

39 stay-at-home dad tata niepracujący, zajmujący się dzieckiem 

40 precision precyzja 

41 approach zbliżać się; podejść 
42 We should approach such matters in a more 

objective way. 
Do tych spraw powinniśmy podejść w bardziej 
obiektywny sposób. 

43 first-rate pierwszej klasy, znakomity 

44 trooper żołnierz, szeregowy 

45 for instance na przykład 
46 They sell many things, for example, office supplies Sprzedają wiele rzeczy, na przykład, przybory 

biurowe. 

47 multitasking wielozadaniowość 

48 apologize to someone for something przeprosić kogoś za coś 

49 arrive in London / New York przyjechać do Londynu / Nowego Jorku 

50 arrive at the airport przyjechać na lotnisko 

51 belong to somebody należeć do kogoś 

52 argue with somebody about something kłócić się z kimś o coś 

53 ask for something poprosić o coś 

54 Let's ask him for help. Poprośmy go o pomoc. 

55 believe in something wierzyć w coś 

56 choose between two things wybrać pomiędzy dwiema rzeczami 

57 depend on something zależeć od czegoś 

58 dream about something śnić o czymś 

59 laugh at someone / something smiać się z kogoś/czegoś 

60 look forward to something nie móc się czegoś doczekać 

61 I'm looking forward to seeing you. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę. 

  część 3   

62 pay for something płacić za coś 

63 remind of something przypominać o czymś 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 This song reminds me of our last holiday. Ta piosenka przypomina mi nasze ostatnie 
wakacje. 

65 spend money on something wydawać na coś pieniądze 

66 to be afraid of something bać się czegoś 

67 angry with someone about something zły na kogoś o coś 

68 Don't be angry with him about it. Nie bądź na niego o to zła. 

69 good at something dobry w czymś 

70 close to someone bliski komuś 

71 We are close to each other. Jesteśmy sobie bliscy. 

72 different from/to inny/różny od 

73 excited about something podekscytowany czymś 

74 We're excited about going to Hawaii. Jestesmy podekscytowani podróżą na Hawaje. 

75 be fed up with something mieć czegoś dosyć 

76 I'm really fed up with getting up early. Naprawdę mam dosyć wstawania wcześnie rano. 

77 famous for sławny z 

78 celebrities who are famous for being famous gwiazdy, które są sławne z bycia sławnym 

79 interested in something zainteresowany czymś 

80 be fond of someone lubić kogoś 

81 You're very fond of her, aren't you? Bardzo ją lubisz, prawda? 

82 keen chętny, skory 

84 He's keen on cycling. On jest zapalonym rowerzystą. 

85 kind to someone miły dla kogoś 

86 She's married to a famous actor. Jej mężem jest sławny aktor. 

87 pleased with something zadowolony z czegoś 

88 proud of something / someone dumny z czegoś / kogoś 

89 rude to someone niegrzeczny w stosunku do kogoś 

90 worried about something zmartwiony czymś 

91 tired of something zmęczony czymś 

92 I'm tired of running. Jestem zmęczony bieganiem. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 PRACTICAL ENGLISH 2 A difficult celebrity  

1 compared to w porównaniu do 

2 Don't compare me to her. Nie porównuj mnie do niej. 

3 Personally, I think… Osobiście uważam, że… 

4 hectic nerwowy, gorączkowy 

5 a hectic day  gorączkowy dzień 

6 In my opinion,… Moim zdaniem… 

7 But if you ask me,… Jeśli chodzi o mnie…. (moim zdaniem) 

8 cell phone telefon komórkowy (amerykański angielski) 

9 mean znaczyć; mieć coś na myśli 

10 I didn't mean to hurt you. Nie chciałem cię zranić. 

11 What do you mean? Co masz na myśli? 

12 homesick stęskniony za domem 

13 It's just that… Chodzi o to, że… 

14 Hang on a minute. Poczekaj minutę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 4A FAILURE AND SUCCESS   

  część 1   

1 failure porażka 

2 succeed odnieść sukces 

3 He succeeded in finding a new job. Udało mu się znaleźć nową pracę. 

4 give up poddać się 

5 blame obwiniać 

6 Don't blame yourself. Nie obwiniaj się. 

7 evidence dowód 

8 skydiving spadochroniarstwo 

9 be able to do something być zdolnym coś zrobić 

10 Are you able to do it? Czy jesteś w stanie to zrobić? 

11 fabulous fantastyczny 

12 oxygen tlen 

13 oxygen bottle butla z tlenem 

14 put something into practice zastosować coś w praktyce 

15 claustrophobia klaustrofobia 

16 classmate kolega z klasy 

17 excursion wyprawa 

18 hip biodro 

19 move your hips ruszaj biodrami 

20 step krok 

21 basic steps podstawowe kroki 

22 tune melodia 

23 sing out of tune fałszować 

24 disappoint zawieść 

25 I'm afraid that I have to disappoint you. Obawiam się, że muszę cię rozczarować. 

26 effort wysiłek 

27 I've put a lot of effort into this. Włożyłem w to wiele wysiłku. 

26 frustrated sfrustrowany 

27 frustrating frustrujący 

  część 2   

28 Afrikaans język afrykanerski 

29 Catalan język kataloński 

30 Hebrew hebrajski 

31 Dutch holenderski 

32 multilingual wielojęzyczny 

33 publisher wydawca; wydawnictwo 

34 run a competition organizować konkurs 

35 run a company prowadzić firmę 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

36 fluently płynnie 

37 speak German fluently mówić płynnie po niemiecku 

38 skill umiejętność 

39 computer skills umiejętność posługiwania się komputerem 

40 generate generować 

41 attention uwaga 

42 pay attention to something zwracać na coś uwagę 

43 language barrier bariera językowa 

44 more exceptions than rules więcej wyjątków niż zasad 

45 link związek 
46 There is a strong link between alcoholism and 

crime. 
Istnieje silne powiązanie między alkoholizmem i 
przestępczością. 

47 basic phrases podstawowe zwroty 

48 instantly natychmiast 

49 tactless nietaktowny 

50 degree stopień (temperatury); stopień naukowy 

51 It's five degrees Centigrade. Jest pięć stopni Celsjusza. 

52 to some degree do pewnego stopnia 

53 master's degree tytuł magistra 

54 finals egzaminy końcowe 

55 vain próżny 
 

  UNIT 4B MODERN MANNERS   

  część 1   

1 dial a number wybrać numer (w telefonie) 

2 text  a friend napisać smsa do przyjaciela 

3 hang up rozłączyć się (podczas rozmowy telefonicznej) 

4 She hung up on me! Rozłączyła się! 

5 ring tone dzwonek w telefonie 

6 call back oddzwonić 

7 voicemail poczta głosowa 

8 leave a message on a voicemail zostawić wiadomość na poczcie głosowej 

9 The line's engaged / busy. Linia jest zajęta. 

10 screensaver wygaszacz ekranu 

11 mode tryb 

12 silent mode tryb cichy (w telefonie) 

13 vibrate mode tryb wibracji (w telefonie) 

14 quiet zone cicha strefa 

15 instant messaging komunikatory (np. Gadu-Gadu, Skype) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

16 guide przewodnik; wskazówka 

17 etiquette etykieta; normy postępowania 

18 doubt wątpliwość; wątpić 

19 I highly doubt it. Mocno w to wątpię. 

20 There is no doubt about it. Nie ma co do tego wątpliwości. 

21 to be in doubt mieć wątpliwość 

22 invisible niewidoczny 

23 take notice of something zauważyć coś 

24 disturb zakłócać, przeszkadzać 
25 You two stay here, make sure we are not 

disturbed. 
Wy dwoje zostajecie tutaj, upewnijcie się, że nikt 
nam nie będzie przeszkadzał. 

26 intimate prywatny, intymny 

27 appropriate odpowiedni, stosowny 

28 inappropriate nieodpowiedni 

29 Your behaviour is inappropriate. Twoje zachowanie jest niestosowne. 

30 megaphone megafon 

  część 2   

31 reception zasięg (w telefonie) 

32 poor reception słaby zasięg 

33 deserve zasługiwać  

34 apologize przeprosić 

35 I apologize for offending you. Przepraszam, że cię uraziłem. 

36 in advance  z góry, z wyprzedzeniem 

37 Thank you in advance. Z góry dziękuję. 

38 He paid for five nights in advance. Zapłacił za pięć nocy z góry. 

39 insult znieważyć; zniewaga 

40 take a call odebrać połączenie 

41 a hands-free set zestaw głośno mówiący 

42 nasty złośliwy, niemiły 

43 nasty remark złośliwy komentarz 

44 criticize krytykować 

45 lack brak 

46 lack of experience brak doświadczenia 

47 manners maniery 

48 declare oświadczyć, oznajmić 

49 The country declared independence. Państwo ogłosiło niepodległość. 

50 additional dodatkowy 

51 helping dokładka (jedzenia) 

52 handwritten ręcznie pisany 

53 forward przesłać dalej (email) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

54 hell piekło 
55 see sense rozumieć powód czegoś; widzieć sens w czymś 

56 unnecessarily niepotrzebnie 
57 She has too much common sense to risk herself 

unnecessarily 
Ona ma zbyt dużo zdrowego rozsądku, żeby się 
niepotrzebnie narażać. 

58 direct bezpośredni 

59 direct flight to London bezpośredni lot do Londynu 

60 direct contact with clients bezpośredni kontakt z klientami 
61 I am a direct person. I always say what  I think. Jestem bezpośrednią osobą. Zawsze mówię co 

myślę. 

62 break up zerwać, rozpaść się (związek, małżeństwo) 

63 accompany somebody home odprowadzać kogoś do domu 
 

  UNIT 5A  SPORTING SUPERSTITIONS    

  część 1   

1 captain kapitan 

2 coach trener 

3 fans fani, kibice 

4 player gracz 

5 referee  
sędzia sportowy (poruszający się po boisku wraz z 
graczami) 

6 umpire sędzia sportowy (pozostający w miejscu) 

7 spectator widz 

8 crowd tłum 

9 team drużyna 

10 stadium stadion 

11 sports hall hala sportowa 

12 arena arena 

13 tennis court kort tenisowy 

14 basketball court boisko do koszykówki 

15 pitch boisko (do gry w piłkę nożną, hokeja, rugby) 

16 pool basen 

17 track bieżnia 

18 circuit tor wyścigowy 

19 slope zbocze; nachylenie 

20 ski slope stok narciarski 

21 beat pokonać 

22 Barcelona beat AC Milan. Barcelona pokonała AC Milan. 

23 draw remis, zremisować 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

24 The match is a draw. Mecz zakończył się z remisem. 
 
25 Arsenal drew  with Manchester City 1-1. 

 
Arsenal zremisował 1-1 z Manchester City. 

  część 2   

26 train trenować 

27 get injured doznać kontuzji 

28 kick kopnąć 

29 kick the ball kopnąć piłkę 

30 get fit być wysportowanym, nabrać formy 
31 I'd like to take a dance class to get fit. Chciałbym zapisać się na zajęcia z tańca, aby 

nabrać formy. 

32 do tai-chi uprawiać tai-chi 

33 throw rzucać 

34 He threw the ball in my direction. Rzucił piłkę w moją stronę. 

35 warm up  rozgrzać się 

36 work out ćwiczyć na siłowni 

37 to get a red card dostać czerwoną kartkę 

38 send off odprawić kogoś 
39 After committing a foul the player got a red card 

and was sent off.  
Po faulu zawodnik otrzymał czerwoną kartkę i 
musiał opuścić boisko. 

40 knock out znokautować 

41 sports facilities obiekty sportowe 

42 trophy trofeum 

43 optional nieobowiązkowy 

44 compulsory obowiązkowy, przymusowy 

45 compulsory education obowiązkowa edukacja 

46 superstition przesąd 

47 superstitious przesądny 

48 ritual rytuał 

49 confine zamykać; ograniczać 
50 The fugitive was confined to jail Uciekinier został zamknięty w więzieniu. 

51 The illness confined him to bed. Choroba przykuła go do łóżka. 

52 In my job I'm confined to doing only one thing. 
W mojej pracy jestem ograniczony do robienia 
tylko jednej rzeczy. 

53 bounce a ball odbijać piłkę 

54 shoe laces sznurowadła 

  część 3   

55 fate przeznaczenie, los 

56 They both suffered the same fate. Ich oboje spotkał taki sam los. 

57 supporter zwolennik 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

58 lucky charm amulet 

59 questionnaire ankieta, kwestionariusz 

60 The questionnaire revealed that… Ankieta wykazała, że…. 

61 perform wykonywać; występować (na scenie) 
 
62 She composes and performs her own music. Ona komponuje i wykonuje swoją własną muzykę. 

63 perform an operation wykonywać operację 

64 score wynik; zdobyć punkty 
65 cheat oszukiwać; ściągać (np. na egzaminie);  

66 interpretation interpretacja 

67 interpretation of facts interpretacja faktów 

68 short cut skrót (krótsza droga) 

69 short cut through the forest droga na skróty przez las 

70 sweat pot, pocić się 

71 quarter-final ćwierćfinał 

72 recover wyzdrowieć 
73 Have you fully recovered from your illness? Czy całkowicie wyzdrowiałeś? 

 

  UNIT 5B LOVE AT EXIT 19   

  część 1   

1 tollbooth rogatka 

2 tollbooth opłata (np. drogowa) 

3 operator opertor 

4 soprano sopran 

5 likely prawdopodobny; prawdopodobnie 
6 Excessive tanning is likely to cause premature 

aging. 
Nadmierne opalanie przypuszczalnie powoduje 
przedwczesne starzenie 

7 plot fabuła 

8 The movie's plot is very simple. Fabuła filmu jest bardzo prosta. 

9 frequent częsty 

10 commuter dojeżdżający do pracy 

11 suburbs przedmieścia 

12 audition przesłuchanie (aktora, piosenkarza) 

13 cute uroczy 

14 exchange wymienić; wymiana 

15 exchange phone numbers  wymienić się numerami telefonów 

16 exchange a few words zamienić kilka słów 
17 exchange a shirt for a bigger size wymienić koszulę na większy rozmiar 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

18 hand wręczyć 

19 barrier barierka 

20 shift zmiana (godziny pracy) 
21 I work the morning shift every other day. Co drugi dzień pracuję na poranna zmianę. 

22 cone stożek; pachołek; rożek; szyszka 

23 traffic cone pachołek ograniczający ruch 

24 candle świeca 

  część 2   

25 various różny 

26 from various points of view z różnych punktów widzenia 

27 courage odwaga 

28 find courage to do something zdobyć się na odwagę, aby coś zrobić 

29 turn out okazać się 
30 It turned out that they were cousins. Okazało się, że są kuzynami. 

31 wax wosk 

32 addicted uzależniony 
33 I'm addicted to sweets and coffee. Jestem uzależniona od słodyczy i kawy. 

34 out of date nieaktualny; staromodny 

35 This ticket is out of date. Ten bilet jest nieaktualny. 

36 out of date gadget staromodny gadżet 

37 relationship relacje, związek 

38 classmate kolega z klasy 

39 colleague kolega z pracy 

40 close friend bliski przyjaciel 

41 couple kilka; para (dwoje ludzi) 

42 a couple of weeks kilka tygodni 

43 They look like a couple. Wyglądają jak para. 

44 ex były (mąż, chłopak) 

45 fiancѐ narzeczony 

46 fiancѐe narzeczona 

47 flatmate współlokator 

48 partner partner; wspólnik 

49 engaged zaręczony 
50 She's engaged to a famous footballer. Zaręczona jest ze sławnym piłkarzem. 

51 be together być razem 
 

52 Do you know that John and Mary are together? 
 
Czy wiesz, że John i Mary są razem? 

53 become friends zaprzyjaźnić się 

  część 3   

54 break up zerwać 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

55 Why did you break up with him? Dlaczego z nim zerwałaś? 

56 get in touch with somebody nawiązać z kimś kontakt 

57 get married ożenić się / wyjść za mąż 
58 marry someone ożenić się z kimś / wyjść za kogoś za mąż 

59 get on well with somebody być z kimś w dobrych stosunkach 

60 get to know  poznać 
61 I'd like to get to know him a little better. Chciałbym go troche lepiej poznać. 

62 go out together umawiać się, chodzić razem 
63 We have been going out together for three 

months. 
Chodzimy ze sobą od trzech miesięcy. 

64 have something in common mieć coś ze sobą wspólnego 

65 We have a lot in common. Mamy ze sobą wiele wspólnego. 

66 lose touch with somebody stracić z kimś kontakt 

67 propose oświadczyć się 
68 

He got down on one knee and proposed to her. 
Uklęknął i oświadczył się jej. 

69 mate kumpel, kolega 

70 fancy somebody podkochiwać się w kimś; podobać się 

71 I really fancy this girl. Naprawdę podoba mi się ta dziewczyna. 

72 dump somebody rzucić kogoś 

73 have a crush on someone bujać się w kimś 

74 I bet she's got a crush on him. Założę się, że ona się w nim buja. 

75 split up rozstać się 
 

76 split  split (past simple)  split (past participle) 
 
dzielić się 

77 fall out with somebody pokłócić się z kimś 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH 3: ,,Old friends’’   

1 permission pozwolenie 

2 request prośba 

3 good impression dobre wrażenie 
4 make a good impression on someone robić na kimś dobre wrażenie 

   5 Do you mind if I join you? Czy masz coś przeciwko temu, żebym do ciebie 
dołączył? 

6 Would you mind staying here longer? Czy miałbyś coś przeciwko, żeby zostać tu dłużej? 

7 Is it ok if I do it later? Czy nic się nie stanie, jeżeli zrobię to później? 

8 Can you pass me the salt? Czy możesz podać mi sól? 

9 Could you do me a favour? Czy mógłbym prosić cię o przysługę? 

10 Here it is. Proszę (gdy podajemy coś komuś) 
 

11 
 
Not at all. 

bynajmniej; zupełnie nie (odpowiadamy, gdy ktoś 
prosi nas o przysługę) 

12 appearance pojawienie się 

13 feel exhausted czuć się wykończonym 

14 feel like mieć ochotę 

15 I feel like staying at home. Mam ochotę zostac w domu. 

16 How come…..? Jak to możliwe? 

17 No way! Nie ma mowy! 

18 Just like the old days. Jak za starych, dobrych czasów. 

19 If you don't mind. Jeżeli nie masz nic przeciwko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Unit 6A SHOT ON LOCATION   

  część 1   

1 based on na podstawie, w oparciu o 

2 based on a true story w oparciu o prawdziwą historię 

3 design projektować 

4 inhabit zamieszkiwać 
5 Most of the islands in this area are inhabited.  Większość wysp w tym rejonie jest zamieszkana. 

6 inspire inspirować 

7 own posiadać 
8 The house has been owned by our family for 70 

years. 
Dom ten jest w posiadaniu naszej rodziny od 70 
lat. 

9 photograph fotografia; fotografować 

10 transform przekształcać; zamieniać 
11 Your body transforms calories into energy. Ciało zamienia kalorie w energię. 

12 welcome witać 

13 servant służący 

14 interior wewnętrzny; wnętrze 

15 exterior zewnętrzny; część zewnętrzna 

16 scene scena 

17 wound rana, zranić 
18 Such a wound would cause instant death. Taka rana spowodowałaby natychmiastową 

śmierć. 

19 More than 400 people were wounded. Rannych zostało ponad 400 osób. 

20 tomb grobowiec 

21 edge krawędź; skraj 
 

22 The house was placed on the edge of the wood. 
 
Dom był usytuowany na skraju lasu. 

23 respectable poważany, szanowany 

24 pen-name pseudonim literacki 

25 setting otoczenie; sceneria filmu 

26 earl hrabia 

27 countess hrabina 

  część 2   

28 action film film akcji 

29 animation animacja 

30 comedy komedia 

31 drama dramat 

32 historical film film historyczny 

33 horror film horror 

34 musical musical (film muzyczny) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 rom-com komedia romantyczna 

36 science fiction film film science fiction 

37 thriller thriller 

38 war film film wojenny 

39 western western 

40 violent pełen przemocy 

41 scary straszny 

42 moving poruszający 

43 audience widownia 

44 cast obsada 
45 The popular actress has joined the cast of a TV 

series. 
Popularna aktorka dołączyła do obsady serialu 
telewizyjnego. 

46 extra statysta (w filmie) 

47 plot fabuła 

48 The play had a weak plot.  Sztuka miała słabą fabułę. 

49 review recenzja 

50 The play got good reviews. Sztuka dostała dobre recenzje. 

51 script scenariusz 

52 sequel kontynuacja (książki, filmu) 

53 soundtrack ścieżka dźwiękowa do filmu 
54 Who composed the music for this soundtrack? Kto skomponował muzykę do tej ścieżki 

dźwiękowej? 

55 special effects efekty specjalne 

56 star gwiazda 

57 subtitles napisy do filmu 

58 direct wyreżyserować 

59 dub dubingować 

60 The film was dubbed into other languages. Film został zdubingowany w innych językach. 

61 play the part of grać rolę (kogoś) 

62 The film is set in New York. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku. 

63 The film was shot/filmed on location in…. Film został nakręcony w plenerze w… 

64 be on pokazywać (kogoś, coś w telewizji) 

65 What's on TV today? Co dzisiaj jest w telewizji? 
 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 6B JUDGING BY APPEARANCES   

  część 1   

1 judge sądzić; sędzia 

2 appearance wygląd 

3 judge people by appearance oceniać ludzi po pozorach  

4 networking site portal społecznościowy 

5 profile profil 

6 newborn baby nowo narodzone dziecko 

7 projection  wyobrażenie 

8 significant znaczący 

9 purpose cel 

10 mainly for business purposes głównie dla celów biznesowych 

11 career kariera 

12 achieve  osiągnąć 

13 achieve faster progress osiągnąć szybszy postęp 

14 response odpowiedź 

15 other half druga połowa (o żonie lub mężu) 

16 carefree beztroski 

17 escapist eskapista (osoba uciekająca do krainy marzeń)  

18 a different side of yourself inna strona ciebie 

19 day-to-day zwykły, codzienny 
20 The local administration handles the problems on 

a day-to-day basis. 
Lokalna administracja zajmuje się tymi 
problemami na co dzień. 

21 grow up dorastać 

22 face stawić czoła 

23 You have to face the problems. Musisz stawić czoła problemom. 

24 caricature karykatura 

25 rigid surowy, twardy, nieugięty 

26 rigid education system sztywny system edukacji 

27 rigid and bureaucratic regulations surowe i biurokratyczne przepisy 

28 take something too seriously brać coś zbyt poważnie 

  część 2   

29 related powiązany 

30 related to the case związany ze sprawą 

31 label metka, etykieta 

32 identifiable możliwy do zidentyfikowania 

33 political beliefs przekonania polityczne 

34 personality  osobowość 

35 well-known dobrze znany 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

36 She's well-known and respected in her circle.  Ona jest dobrze znana i szanowana w swoim 
gronie. 

37 webcam kamera internetowa 

38 dress up wystroić się; przebierać się 

39 dress up as a pirate przebrać się za pirata 

40 social media media społecznościowe 

41 capacity zdolność 

42 knee kolano 

43 lips wargi 

44 shoulder ramię 

45 stomach brzuch, żołądek 

46 tongue język 

47 bite gryźć 

48 bite your nails obgryzać paznokcie 

49 clap klaskać 

50 kick kopać 

51 nod skinąć głową 
 

52 She nodded to greet us when we walked in. 
 
Gdy weszliśmy, skinęła głową na powitanie. 

53  point at someone wskazać na kogoś 

54 smell zapach; wąchać 

55 Do you smell smoke? Czy czujesz dym? 

56 It smells really good. Pachnie naprawdę dobrze. 

57 stare at someone gapić się na kogoś 

58 taste smakować 

59 Taste it. Don't you think it's too salty? Posmakuj. Czy nie jest twoim zdaniem za słone? 

60 The soup tastes really good. Zupa smakuje naprawdę dobrze. 

61 throw rzucić 

62 touch dotknąć 

63 whistle gwizdać 

64 criminal kryminalista 

65 Scandinavian Skandynaw, Skandynawka 

66 dyed farbowane (np. włosy) 

67 homeless bezdomny 

  część 3   

68 matter liczyć się 

69 That was all that mattered for him. To było wszystko, co się dla niego liczyło. 

70 amazed zdumiony 

71 performance występ 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

72 go viral rozprzestrzeniać się szybko (za pomocą internetu 
i portali społecznościowych)  

73 A music video was released in March 2013 
and went viral. 

Teledysk wyszedł w marcu 2013 i szybko 
rozprzestrzenił się w internecie. 

74 stereotype stereotyp 

75 judge a book by its cover oceniać po pozorach 

76 social scientist specjalista w zakresie nauk społecznych 

77 level poziom 

78 vitally istotnie, niezmiernie 

79 vitally important niezmiernie ważne 

80 to be linked to być związanym z 

81 stay away from someone trzymać się z daleka od kogoś 

82 dominant dominujący 

83 persist utrzymywać, nie ustępować, nie przestawać 
84 Tom persists in thinking  he's always right. Tom nie przestaje wierzyć, że zawsze ma rację. 

85 accurate dokładny, precyzyjny 

86 accurate description dokładny opis 

87 accurately dokładnie, trafnie 

88 I will try to describe her accurately. Postaram się dokładnie ją opisać. 

89 socio-economic społeczno ekonomiczny 

90 lack of something brak czegoś 

91 lack of experience brak doświadczenia 

92 worldly światowy (o człowieku) 

93 enthusiasm  entuzjazm 
94 underdog słabsza drużyna (strona przegrywająca w meczu, 

zawodach) 

95 set an example stanowić przykład, być przykładem 
96 essential konieczny 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  
UNIT 7A EXTRAORDINARY SCHOOL FOR 
BOYS   

  część 1   

1 extraordinary nadzwyczajny 

2 boarding school szkoła z internatem 

3 graduate kończyć uniwersytet; absolwent uniwersytetu 
  4 He is a Harvard graduate and holds a PhD in 

linguistics. 
On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł 
doktora jezykoznawstwa. 

5 
About 3 million young people graduate from 
university every year. 

Co roku około 3 miliony młodych ludzi kończy 
studia. 

6 head teacher dyrektor szkoły 

7 nursery school przedszkole (Wielka Brytania) 
  8 primary school szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii dla dzieci 

od 5 do 11 lat 

9 secondary school  szkoła średnia w Wielkiej Brytanii (11-16 lat) 

10 state school szkoła państwowa 

11 pupil uczeń 

12 religious  religijny 

13 term semestr (brytyjski angielski) 

14 The school year  is divided into two terms. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

15 kindergarten przedszkole  

16 elementary school 
szkoła podstawowa w Stanach Zjednoczonych 
(6-10 lat) 

17 middle school / junior high school 
szkoła w Stanach Zjednoczonych, odpowiednik 
polskiego gimnazjum (10-14 lat) 

18 high school 
szkoła średnia w stanach Zjednoczonych (15-18 
lat) 

19 college szoła wyższa 

20 semester semestr (amerykański angielski) 

21 grade 
rocznik, klasa (w szkole w Stanahc 
Zjednoczonych) 

22 The girl I fancy goes to eighth grade. 
Dziewczyna, która mi się podoba chodzi do 8 
klasy. 

23 be expelled zostac wydalonym (ze szkoły, organizacji) 

24 behave well / badly zachowywac się dobrze / źle 

25 punish ukarać 

26 cheat oszukiwać; ściągać (na teście, egzaminie) 

27 fail an exam nie zdać egzaminu 

28 pass an exam zdac egzamin 

29 take/do an exam  przystąpić do egzaminu 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

30 revise for an exam uczyć się do egzaminu 

31 educate edukować 

32 He was educated at a private school. Uczył się w szkole prywatnej. 

33 bring up wychowywać 

34 She was brought up by her grandparents. Była wychowywana przed dziadków. 

  część 2   

35 learn uczyc się (zdobyć wiedzę lub umiejętność) 

36 He's learning to drive a car. Uczy się jazdy samochodem. 
 37 study uczyć się (gdy chodzi o proces uczenia a nie 

wyniki) 

38 I've been studying all night. Uczyłem się całą noc. 

39 megabytes megabajty 

40 gigabytes gigabajty 

41 develop shoulder muscles rozwijać mięśnie ramion 

42 develop a new drug opracowac nowy lek 

43 develop skills rozwijać umiejętności 

44 the theory of relativity teoria względności 

45 punishment kara 

46 strict surowy (np. nauczyciel) 

47 choir chór 

48 choirmaster dyrygent chóru 

49 accomplished znakomity, utalentowany 

50 be behind someone pozostawiac w tyle za kimś 
  51 The boys are a long way behind the girls in 

reading. 
Chłopcy są daleko w tyle za dziewczynkami w 
czytaniu. 

52 single-sex school szkoła wyłącznie męska lub żeńska 

53 optional nieobowiązkowy 

54 I completely agree that… Całkowicie się zgadzam, że… 

55 I partly agree that… Częściow zgadzam się, że.. 

56 I completely disagree that… Całkowicie się nie zgadzam, że… 

57 first of all po pierwsze 

58 My second point is that… Druga kwestia to… 

59 Another important point is that… Inna ważna kwestia to… 

60 finally w końcu, wreszcie 

61 mark ocena (zazwyczaj w postaci punktów) 

62 grade 
ocena (w amerykańskim systemie nauczania w 
postaci liter: A, B, C, D, E, F) 

63 level poziom 

64 unless chyba że, jeżeli nie 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

65 Unless you hurry, we will be late. Jeżeli się nie pospieszysz, spóźnimy się. 

66 until do; dopóki, aż 

67 Can't you wait until you get home? Nie możesz zaczekać, aż dotrzesz do domu? 

68 as soon as gdy tylko 

69 As soon as you get home, call me. Gdy tylko dotrzesz do domu, zadzwoń do mnie. 

  część 3   

70 delighted zachwycony, uszczęśliwiony 

71 give someone a hug przytulić kogoś 

72 wonder zastanawiać się 

73 I wonder why… Zastanawiam się dlaczego… 

74 genius geniusz 

75 prodigy cud, wyjątkowy talent 

76 a child prodigy cudowne dziecko 

77 controversy kontrowersja 

78 determined zdeterminowany 

79 I'm determined to learn Spanish. 
Jestem zdetermonowana uczyć się 
hiszpańskiego. 

80 forbidden zakazany 

81 compulsory obowiązkowy 

82 compulsory education obowiązek szkolny 

83 outstanding wybitny 

84 violinist skrzypek, skrzypaczka 

85 excel in something wyróżniać się w czymś 

86 rebel buntowac się 

87 co-operate współpracować 

88 violent arguments gwałtowne kłótnie 

89 take up podjąć, rozpocząć, zainteresowac się (np. hobby) 

90 resent mieć pretensje; nienawidzić 

91 defend bronić 

92 apply aplikować (np. o pracę); zastosować 

93 apply for  a visa złożyc wniosek o wizę 

94 apply rules zastosować przepisy 

95 pushy natrętny, natarczywy 

96 accompany towarzyszyć  

97 It should be accompanied by safety conditions. 
Powinny temu towarzyszyć  warunki 
bezpieczeństwa. 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

 

  UNIT 7B IDEAL HOME   

  część 1   

1 taste gust, smak 

2 immediately natychmiast 

3 afford pozwolić sobie na coś 

4 I can't afford a new car. Nie mogę sobie pozwolić na nowy samochód. 

5 independent niezależny 

6 stay awake nie zasnąć, czuwać 

7 drive someone mad doprowadzać kogoś do szału 

8 in the country na wsi 

9 on the outskirts of London na obrzeżach Londynu 

10 village wioska 

11 on the west coast na zachodnim wybrzeżu 

12 on the third floor na trzecim piętrze 

13 suburbs przedmieścia 

14 balcony balkon 

15 basement piwnica 

16 entrance wejście 

17 ground floor parter 

18 top floor ostatnie piętro 

19 chimney komin 

20 gate brama 

21 path ścieżka 

22 roof dach 

23 steps schody 

24 terrace taras 

25 patio patio 

26 wall mur; ściana 

27 made of stone zrobiony z kamienia 

28 ceiling sufit 

29 open fire kominek 

30 cosy przytulny 

31 modern nowoczesny 

32 spacious przestrzenny 

33 light jasny 

34 wooden floor drewniana podłogowa 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 fireplace  kominek 

  część 2   

36 valley dolina 

37 settle osiedlić się 

38 He settled in a small village. Osiedlił się w małej wiosce. 

39 eventually w końcu 

40 It took some time, but eventually I found you. To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem. 

41 bookcase półka na książki, biblioteczka 

42 plain zwyczajny, prosty 

43 plain language prosty język 

44 overlook  wychodzić na  

45 The flat overlooks a beautiful park. Mieszkanie wychodzi na piękny park. 

46 tidy schludny, czysty 

47 adore uwielbiać 

48 turn something into something  zmienić coś w coś 

49 fire shots strzelać 

50 hang  wisieć 
51 This picture hung on the wall in my bedroom. Ten obraz wisiał na ścianie w mojej sypialni. 

52 property własność 

53 annual coroczny, doroczny 

54 Annual Comedy Festival Doroczny Festiwal Komedii 

55 remain pozostać 

56 remain silent zachować milczenie 

57 remain friends pozostać przyjaciółmi 

58 hi-tech 
nowocześnie urządzony; stosujący 
najnowocześniejsze techniki 

59 eco-friendly przyjazne dla środowiska 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  PRACTICAL ENGLISH 4: ,,Boys' night out’’   

1 gig  koncert 

2 dance floor parkiet do tańca 

3 to be keen on interesować się czymś; być zapalonym do czegoś 

4 I'm not very keen on running. Nie jestem zapalonym biegaczem. 

5 How about going to the club? A może poszlibyśmy do klubu? 

6 What about ordering a pizza? A może zamówimy pizzę? 

7 Shall we go there? Czy pójdziemy tam? 

8 We could meet there at five. Moglibyśmy spotkać się tam o 5. 

9 upset zmartwiony 

10 Where are you anyway? Gdzie tak w ogóle jesteś? 

11 I'm not going to make it. Nie dam rady. 

12 It won't happen again. Więcej się nie powtórzy. 

13 be off Być nieobecnym w pracy. 

14 It's not that I don't like him but… Nie chodzi o to, że go nie lubię, ale… 

15 to have a word with someone zamienić z kimś słówko 

16 He's such a professional. On jest takim profesjonalistą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

 

  UNIT 8A SELL AND TELL   

  część 1   

1 once raz; dawniej, kiedyś 

2 once a month raz w miesiącu 

3 Once upon a time… Dawno, dawno temu… 

4 marvellous cudowny, wspaniały 

5 deal interes, transakcja; umowa, układ 

6 a fair deal sprawiedliwy  układ 

7 charming czarujący 

8 indicate wskazywać na coś, oznaczać 
  9 These reports should clearly indicate whether or 

not the targets have been reached. 
Te sprawozdania powinny jasno wskazywać, czy 
cele zostały osiągnięte, czy nie. 

10 set up założyć (firmę, organizację) 

11 apart from poza, pomijając 
12 Apart from being noisy, he is a good roommate. Poza tym że jest hałaśliwy, jest dobrym 

współlokatorem. 

13 break up zerwać (z chłopakiem, dziewczyną) 

14 price tag metka z ceną 

15 veil welon 
16 move on iść do przodu (zmieniać coś  na lepsze; rozwijać 

się) 

17 scratch zadrapanie 

18 pick up odebrać (coś, kogoś - np. z lotniska) 

19 necklace naszyjnik 

20 dump rzucić (chłopaka, dziewczynę) 
21 outlet store centrum handlowe sprzedające produkty po 

niższych cenach 

22 department store dom towarowy 

23 bargain okazja, przecena; targować się 

24 We will bargain with the supplier over prices. Będziemy się targować z dostawcą o ceny. 

25 discount zniżka 

26 I was given a discount on this computer. Udzielono mi zniżki na ten komputer.) 

27 price tag metka z ceną  

28 receipt paragon 

29 refund zwrot pieniędzy 
30 They couldn't fix the phone, so he demanded a 

refund. 
Nie mogli naprawić telefonu, więc zażądał zwrotu 
pieniędzy. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

31 take something back zwrócić coś (np. do sklepu) 

  część 2   

32 admirable zachwycający; godny podziwu 

33 eccentric ekscentryczny 

34 obsessive natrętny, obsesyjny 

35 faulty wadliwy 

36 complimentary gratisowy 

37 fumes spaliny 

38 carriage wagon (w pociągu) 

39 puddle kałuża 

40 mouldy spleśniały 

41 chief executive dyrektor generalny 

42 bear znieść 

43 I can't bear this smell. Nie mogę znieść tego zapachu. 

44 swear przeklinać 

45 spoil psuć 

46 I don't want to spoil your fun. Nie chcę psuć ci zabawy. 

47 spoil a child rozpieszczać dziecko 

48 waste time marnować czas 

49 make it clear stawiać sprawę jasno 

50 hesitate wahać się  

51 departure odstępstwo (np. od normy) 
52 He ordered curry as a departure from his usual 

bland diet. 
Zamówił curry jako odstępstwo od swojej 
zazwyczaj mdłej diety. 

53 lose your temper stracić panowanie nad sobą 

54 threaten grozić 

55 They threatened to kill my family. Grozili, że zabiją moją rodzinę. 

56 flattery pochlebstwo 

  część 3   

57 achieve osiągnąć 

58 achievement osiągnięcie 

59 agreement ugoda, porozumienie 

60 argument kłótnia; argument 

61 have an argument; argue kłócić się 

62 attach przymocować, załączyć 

63 attach a photo załączyć zdjęcie 

64 attachment załącznik 

65 choice wybór 

66 She never approves of his choices. Ona nigdy nie pochwala jego wyborów. 

67 compensate rekompensować 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

68 I will compensate you for your expenses. Zrekompensuję twoje wydatki. 

69 compensation rekompensata, odszkodowanie 

70 complain narzekać, składać skargę 
71 The customer complained to the manager of the 

store. Klient złożył skargę do kierownika sklepu. 

72 complaint skarga 

73 deliver dostarczać 

74 delivery dostawa 

75 demonstrate demonstrować 

76 demonstration demonstracja 

77 explain wyjaśnić 

78 Can you explain that to me? Czy możesz to mi wyjaśnić? 

79 explanation wyjaśnienie 

80 loss strata 

81 He's fully responsible for the loss. On jest w pełni odpowiedzialny za tę stratę. 

82 payment opłata 

83 respond odpowiadać 

84 response odpowiedź 

85 sale sprzedaż; wyprzedaż 
86 The company has been for sale since the fall of 

2014. 
Firma jest wystawiona na sprzedaż od jesieni 
2014 roku. 

87 succeed odnieść sukces 
88 success sukces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 8B WHAT’S THE RIGHT JOB FOR YOU.   

  część 1   

1 apply for a job składać podanie o pracę 

2 application wniosek, podanie, aplikacja 

3 do overtime robić nadgodziny 

4 shift zmiana w pracy 

5 I work morning shift every other day. Co drugi dzień pracuję na poranną zmianę. 

6 promote dać awans 

7 promotion awans 

8 get promoted dostać awans 

9 resign rezygnować 
10 He resigned from the position at the end of 2010. Zrezygnował z tego stanowiska pod koniec 2010 

roku. 

11 resignation rezygnacja 

12 quit odejść z pracy; rzucić np.. Palenie 

13 You should quit smoking. Powinieneś rzucić palenie. 

14 make redundant zwolnić (nie z winy pracownika) 
15 To keep the company alive half of the workforce 

was made redundant. 
Aby utrzymać firmę przy życiu, połowa personelu 
została zwolniona. 

16 fire / sack zwolnić (zazwyczaj z winy pracownika) 

17 He was sacked / fired. Został wyrzucony z pracy. 

18 retire przejść na emeryturę 

19 retirement emerytura 

20 set up a business założyć swój biznes 

21 advert reklama; ogłoszenie (np. o pracę) 

  część 2   

22 part-time job praca na pół etatu 

23 full-time job praca na cały etat 

24 self-employed samozatrudniony 

25 employ zatrudnić 

26 employ a hundred people zatrudniać 100 osób 

27 employment zatrudnienie 

28 conditions of employment warunki zatrudnienia 

29 temporary tymczasowy 

30 temporary job dorywcza praca 

31 unemployed bezrobotny 

32 How long have you been unemployed? Jak długo jesteś bezrobotny? 

33 well qualified dobrze wykwalifikowany 
34 qualify kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś 

pracy) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 I don't think he qualifies for the job. Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy. 

36 university degree stopień uniwersytecki 

37 permanent stały 

38 There can be permanent damage Może tam być trwałe uszkodzenie. 

39 permanent address stały adres 

40 work in for/in  a multinational company pracować dla / w międzynarodowej firmie 

41 work for Microsoft pracować dla Microsoft 

42 be in charge of być odpowiedzialnym za / nadzorować 

43 be in charge of the Marketing Department nadzorować Dział Marketingu 

44 be responsible for loans być odpowiedzialnym za pożyczki 

45 I'm at school / university. Uczę się w szkole / na uniwersytecie. 

46 I'm in my third year. Jestem na trzecim roku.  

  część 3   

47 science nauka 

48 scientist naukowiec 

49 law prawo 

50 against the law niezgodnie z prawem 

51 lawyer prawnik 

52 musician muzyk 

53 pharmacy farmacja 

54 pharmacist farmaceuta 

55 farm farma, gospodarstwo rolne 

56 farmer rolnik 

57 translate tłumaczyć 

58 translation tłumaczenie 

59 salary wypłata 

60 amount ilość 

61 What amount of money do you need to borrow? Ile pieniędzy musisz pożyczyć? 

62 follow your instincts podążać za instynktami 

63 complex skomplikowany, złożony 

64 solve problems rozwiązywać problemy 

65 calculate obliczyć 

66 Calculate your monthly expenses. Oblicz swoje miesięczne wydatki. 

67 dragon's den jaskinia smoka 

68 contestant uczestnik (np.konkursu) 

69 nickname ksywka, nadać ksywkę 

70 intimidating onieśmielający 
71 The shape of the opposing players intimidated us. Kondycja graczy przeciwnej drużyny onieśmielała 

nas. 

72 multi-millionaire multimilioner 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

73 take a share in the profits mieć udział w zyskach 

74 entrepreneur przedsiębiorca 

75 market rynek, targ 

76 buy fruit at the market kupować owoce na rynku 

77 We launched a new product into the market. Wprowadziliśmy nowy produkt na rynek. 

78 dread bać się 

79 dreaded budzący postrach 

80 profitable company firma przynosząca zyski 

81  reject (verb) odrzucić 

82 reject an idea odrzucić pomysł 

83 be successful odnieść sukces 

84 make it on your own zrobić coś samemu 

85 worthless bezwartościowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

  UNIT 9A LUCKY ENCOUNTERS   

  część 1   
 1 encounter spotkanie; zetknięcie; potyczka (drużyn 

sportowych) 
  2 There's is an encounter today at Anfield Road - 

Liverpool F.C. versus Everton. 
Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - 
Liverpool F.C. kontra Everton. 

3 We've run out of petrol. skończyła nam się benzyna 

4 queue kolejka 

5 it has something to do with… to ma coś wspólnego z… 

6 hitchhike jechać autostopem 

7 look up spojrzeć w górę 

8 ticket inspektor kotroler biletów 

9 rudely niegrzecznie 

10 behave rudely zachowywac się niegrzecznie 

11 upset zmartwiony 

12 intend zamierzać 

13 What do you intend to do? Co zamierzasz zrobić? 

14 terminal terminal (na lotnisku, dworcu) 

15 tutor prywatny nauczyciel 

16 properly odpowiednio 

17 They reacted properly. Odpowiednio zareagowali. 

18 We were absolutely freezing. Było nam strasznie zimno. 

19 shiver with cold trząść się z zimna 

20 pass przechodzić; przejżdżać; podawać 

21 Pass me the key, please. Podaj mi proszę klucz. 

22 He passed the library. Minął bibliotekę. 

23 boot bagażnik (w samochodzie) 

24 petrol tank bak (na paliwo) 

25 pour in wlać 

  część 2   

26 the more the …… im więcej tym… 

27 The more I practise the better I play. Im więcej ćwiczę, tym lepiej gram. 

28 pocket kieszeń 

29 consider rozważać; uznawać;  

30 Do you consider yourself to be a lucky person? Czy uważasz się za osobę, która ma szczęście? 

31 particularly szczególnie 
32 Beaches are particularly crowded in the summer. Plaże są szczególnie zatłoczone latem. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

33 question pytanie; kwestia 

34 It's a question of luck. To kwestia szczęścia. 

35 obviously oczywiście; jak wiadomo 

36 Obviously there are small changes. Oczywiście są małe zmiany. 

37 factor czynnik 

38 Recent research shows that Ostatnie badania pokazują, że… 

39 various rożne 

40 elite elita, elitarny 

41 come to light wychodzić na jaw 

42 Fascinating facts came to light. Na światło dzienne wyszły fascynujące fakty. 

43 coordinated skoordynowany 

44 coaching trenowanie, szkolenie 

45 vital ważny, istotny 

46 The heart is a vital organ in our body. Serce jest niezbędnym organem w naszym ciele. 

47 to be of great importance mieć ogromne znaczenie 
48 It is of great importance that we apply the 

agreement as soon as possible. 
Bardzo ważne jest, żeby wprowadzić w życie tą 
umowę tak szybko jak to możliwe. 

49 determine ustalić 

50 
The lie-detector test will determine if he's telling 
the truth. 

Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi 
prawdę. 

  część 3   

51 luck szczęście 

52 lucky mający szczęście; pomyślny; szczęśliwy 

53 Lucky you. Szczęściarz z ciebie. 

54 unlucky pechowy, nieszczęśliwy 

55 luckily na szczęście 
56 Luckily, she stopped in time to avoid an accident. Szczęśliwie, zatrzymała się w porę, żeby uniknąć 

wypadku. 

57 unluckily niestety, na nieszczęście 

58 comfort wygoda 

59 comfortable wygodny 

60 uncomfortable niewygodny 

61 comfortably wygodnie 

62 live comfortably żyć wygodnie 

63 uncomfortably niewygodnie 

64 patience cierpliwość 

65 patient cierpliwy 

66 impatient niecierpliwy 

67 patiently cierpliwie 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

68 impatiently niecierpliwie 

69 care troska, opieka 

70 intensive care oddział intensywnej opieki medycznej 

71 careful ostrożny 

72 careless nieostrożny 

73 carefully ostrożnie 

74 drive carefully jechac ostrożnie 

75 carelessly nieostrożnie; nieuważnie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 9B Too much information!   

  część 1   

1 enough money wystarczająco dużo pieniędzy 

2 tall enough to reach the shelf wystarczająco wysoki, żeby dosięgnąć do półki 

3 too much money za dużo pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 

4 too many people za dużo ludzi (rzeczowniki policzalne) 

5 a little money  trochę pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 

6 a few friends kilkoro przyjaciół (rzeczowniki policzalne) 

7 very little time bardzo mało czasu 

8 very few friends bardzo mało przyjaciół 

9 too zbyt, za 

10 too expensive za drogi 

11 catch a bad cold mocno się przeziębić 

12 tough trudny; nieustępliwy 

13 Don't be so tough with her. Nie bądź dla niej taki twardy. 

14 We've been through some tough times. Przechodziliśmy przez ciężki okres. 

15 survey ankieta, przeprowadzać sondaż 

16 1000 people were surveyed. Sondaż przeprowadzono wśród 1000 osób. 

17 recent survey ostatnie badania 

18 information overload przeładowanie informacjami 

19 as a result of something w wyniku czegoś 
20 

These figures will continue to rise as a result of 
increasing life expectancy. 

Liczby te będą stale wzrastać ze względu na 
wzrost przeciętnej długości życia. 

21 anxious zaniepokojony, zatroskany 

22 to be anxious about somebody niepokoić się o kogoś 

23 productive efektywny, produktywny 

  część 2   

24 hit uderzać, atakować, przybywać 

25 relevant istotny 

26 relevant information istotne informacje 

27 obscure niejasny; mało znany 

28 They talk in an obscure jargon. Oni mówią trudnym do zrozumienia językiem. 
29 

Official policy has changed for obscure reasons. 
Oficjalna polityka zmieniła się z niewyjaśnionych 
powodów. 

30 blogger bloger, osoba pisząca blog 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

31 irritation irytacja, rozdrażnienie 

32 highlight podkreślić 
33 

Scientists have highlighted three major problems. 
Naukowcy podkreślają trzy główne problemy. 

34 end up skończyć (np. gdzieś lub na robieniu czegoś) 
35 People end up multitasking. Kończy się na tym, że ludzie wykonują wiele 

zadań jednocześnie. 

36 without interruption bez przerwy 

37 app aplikacja 

38 disconnect odłączyć, oddzielić 

39 disconnect a cable odłączyć kabel 

40 disconnect from the web odłączyć od sieci (Internetu) 

41 willpower siła woli 

42 switch off your mobile phone wyłączyć telefon 

43 schedule rozkład jazdy; harmonogram, terminarz 

44 electronic devices sprzęty elektroniczne 

45 disturb przeszkadzać; zakłócać; niepokoić 
46 It disturbed me when you left without saying 

goodbye. 

Zaniepokoiło mnie to, że wyszedłeś bez 
pożegnania. 

47 noise that disturbed my sleep hałas, który przeszkadzał mi we śnie 

48 common sense zdrowy rozsądek  

  część 3   

49 mouse myszka 

50 speaker głośnik 

51 USB cable kabel USB 

52 keyboard klawiatura 

53 memory stick pendrive 

54 plug wtyczka 

55 remote control pilot 

56 screen ekran 

57 socket gniazdko 

58 switch włącznik (np. światła) 
59 adaptor adapter (do kontaktu np. z wtyczki polskiej na 

angielską)  

60 headphones słuchawki 

61 switch off wyłączyć 

62 switch on włączyć (światło, alarm, urządzenie) 

63 switch the flashlight on włączyć latarkę 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 turn down the heating zmniejszyć ogrzewanie 

65 turn down the radio ściszyć radio 

66 turn up the heating zwiększyć ogrzewanie 

67 plug in podłączyć coś (przy użyciu wtyczki) 

68 unplug wyjąć wtyczkę z kontaktu 

69 I set the alarm for 7 a.m. Ustawiłem budzik na 7 rano. 

70 volume głośność (radio, telewizja) 

71 press the "off" button nacisnąć guzik wyłączający 

72 programme the alarm zaprogramować budzik 

73 phone charger ładowarka do telefonu 

74 wise rozsądny, mądry 

75 The older you get, the wiser you become. Im jesteś starszy, tym stajesz się mądrzejszy. 

76 hilarious zabawny, komiczny 

77 announce ogłaszać, oznajmić 
78 Tom and Mary have finally announced their 

engagement. 

Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny. 

79 intention intencja, zamiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH 5 Unexpected events   

1 accuse of oskarżać o 

2 He accused her of lying. Oskarżył ją o kłamstwo. 

3 insist nalegać, uparcie twierdzić 

4 She insisted on coming. Ona nalegała, żeby przyjść. 

5 He insists that he's serious about her. Uparcie twierdzi, że traktuje ją poważnie. 

6 I need a word. Chciałbym zamienić z tobą słowo. 

7 right away natychmiast, teraz 

8 I'll go and ask him right away. Pójdę teraz i go zapytam. 

9 I'd like to know why she's here. Chciałbym wiedzieć dlaczego ona tutaj jest. 

10 I wonder if she likes me. Zastanawiam się, czy ona mnie lubi. 

11 Do you know where he is? Czy wiesz gdzie on jest. 

12 Could you tell me where he is? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie on jest? 

13 convince przekonać 

14 Your explanation didn't convince me. Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie. 

15 obvious oczywiste 

16 It's obvious you want to come back. To oczywiste, że chcesz wracać. 

17 either też  (w zdaniach przeczących) 

18 I don't like it either. Też tego nie lubię. 

19 That's a start. To na początek. 
20 So, that's a start, and we've heard of their other 

ideas. 
To na początek, a słyszeliśmy tez o ich innych 
pomysłach. 

21 guess zgadywać, sądzić 

22 Better than nothing, I guess. Wydaje mi się, że lepsze to niż nic. 

23 What if I proposed to you? A co, gdybym się tobie oświadczył? 

24 embarrassing żenujący 
  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 10A Modern icons   

1 drop out rzucić szkołę 

2 expel wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji)  

3 He was expelled from school. Został wydalony ze szkoły. 

4 found założyć instytucję, organizację 

5 co-found założyć z kimś instytucję, organizację 

6 
Since then I've also co-founded two other 
enterprises. 

Od tego czasu, współzałożyłem również dwa inne 
przedsiębiorstwa. 

7 die of cancer umrzeć na raka 

8 monochrome screen ekran monochromatyczny 

9 4 megabyte (MB) memory pamięć czteromegowa 

10 to be commercially successful odnieść sukces komercyjny 

11 manufacture produkować 

12 tribute hołd, uznanie 

13 The minister paid tribute to the president. Minister złożył hołd prezydentowi. 

14 silhouette sylwetka, zarys 
15 He could just make out her silhouette in the dusk. On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w 

półmroku. 

16 incorporate włączyć, zawierać 

17 recent najnowszy, niedawny 

18 a recent photo of him jego aktualne zdjęcie 

19 outer space przestrzeń kosmiczna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  10B Two murder mysteries   

  część 1   

1 detective detektyw 

2 evidence (uncountable) dowody (niepoliczalny) 
   3 The police gathered enough evidence to convict 

him. 
Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, 
żeby go skazać. 

4 murder morderstwo, zamordować 

5 murderer morderca 

6 prove udowodnić 

7 solve rozwiązać 

8 solve a problem rozwiązać problem 

9 solve a mystery rozwiązać zagadkę 

10 victim ofiara 

11 witness świadek 

12 investigate prowadzić dochodzenie 
13 investigate the disappearance of a local 

businessman 
prowadzić dochodzenie w sprawie zniknięcia 
lokalnego biznesmena 

14 investigation dochodzenie 

15 illegally nielegalnie 

16 deliberately umyślnie, celowo 

17 You don't think I did that deliberately? Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo? 

18 be guilty of a crime być winnym zbrodni 

19 commit a crime popełnić przestępstwo 

20 Jack the Ripper Kuba Rozpruwacz 

21 unsolved mystery niewyjaśniona zagadka 

22 terrorize terroryzować 

23 inhabitant mieszkaniec 

24 powerless bezradny, bezsilny 

25 the police seemed powerless. Policja wydawała się bezsilna. 

26 make fun of somebody naśmiewać się z kogoś 

27 attempt próba; próbować, usiłować 

28 She attempted to smile. Usiłowała się uśmiechnąć. 

29 They made no attempt to escape. Nie podjęli próby ucieczki. 

30 identity tożsamość 

31 spend a considerable amount of time and money przeznaczyć znaczną ilość czasu i pieniędzy 

32 analyse DNA samples analizować próbki DNA 

33 put forward przedstawić, poruszyć (jakiś temat, teorię) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 cotton bawełna 

35 merchant handlowiec 

36 expense wydatek, koszt 
37 

You should also take into consideration some 
additional expenses. 

Powinieneś również wziąć pod uwagę pewne 
dodatkowe wydatki. 

38 scientific evidence dowody naukowe 

39 genuine prawdziwy, realny 

40 It's made from genuine leather. To jest zrobione z prawdziwej skóry. 

41 ridiculous śmieszny, absurdalny, niepoważny 

42 ridiculous theory absurdalna teoria 

  część 2   

43 death penalty kara śmierci 

44 abolish unieważnić, obalać, znieść 

45 Abraham Lincoln abolished slavery in 1862.  Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862. 

46 murder trial proces w sprawie morderstwa 

47 attend uczestniczyć 

48 attend a meeting uczestniczyć w spotkaniu 

49 bloodshot eyes oczy nabiegłe krwią 

50 prosecution oskarżenie (w sądzie) 
51 We will then turn to the prosecution for its case. Następnie zwrócimy się do oskarżyciela o 

przedstawienie sprawy. 

52 dazed oszołomiony 

53 He was dazed by the unexpected news. Był oszołomiony tą niespodziewaną wiadomością. 
54 plead bronić (kogoś), odpowiadać na zarzuty 

oskarżenia, wygłaszać mowę obrończą, 
występować w (czyjejś) obronie; powoływać się 
na coś 

55 plead insanity powoływać się na niepoczytalność 

56 plead not guilty nie przyznawać się do winy 

57 malice złośliwość, zły zamiar 

58 sense of importance poczucie wyższości 

59 dock ława oskarżonych 

60 the defence obrona 
61 cross-examine zadawać pytania świadkowi strony przeciwnej (w 

sądzie) 

62 eyesight wzrok 

63 spectacles okulary 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 remarkable niezwykły 

65 moonlight światło księżyca 

66 swear przysięgać; przeklinać 

67 He swore he wouldn't tell anyone. Przysiągł, że nikomu nie powie. 

68 alibi alibi 

69 acquit uniewinnić 

70 He was acquitted. Został uniewinniony. 
 

 

 


