
                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

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

 Polish Present Past Simple Past participle 

 part 1 / część 1    

1 być be was/were been 

2 stać się  become became become 

3 rozpocząć begin began begun 

4 złamać break broke broken 

5 przynieść bring brought brought 

6 zbudować build built built 

7 kupić buy bought bought 

8 móc can could  

9 złapać catch caught caught 

10 wybrać choose chose chosen 

11 przyjść come came come 

12 kosztować cost  cost cost 

13 ciąć cut cut cut 

14 robić do  did done 

15 pić drink drank drunk 

16 prowadzić (np. samochód) drive drove driven 

17 jeść eat ate eaten 

18 spaść fall fell fallen 

19 czuć feel felt felt 

20 znaleźć find found found 

21 latać fly flew flown 

22 zapomnieć forget forgot forgotten 

23 dostać get got got 

24 dać  give gave given 

25 iść go  went gone 

26 rosnąć grow grew grown 

27 mieć have had had 

28 słyszeć hear heard heard 

29 uderzyć hit hit hit 

30 trzymać keep kept kept 

31 wiedzieć/znać know knew known 
 part 2/ część 2    

32 uczyć się learn learnt learnt 

33 opuścić, zostawić, wyjechać leave left left 

34 pożyczyć (komuś) lend lent lent 

35 pozwolić let let let 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

36 stracić, zgubić lose lost lost 

37 robić make made made 
38 spotkać meet met met 

39 płacić pay paid paid 

40 kłaść put put put 

41 czytać read read read 

42 dzwonić ring rang rung 

43 biegać run ran run 

44 powiedzieć say said said 

45 widzieć see saw seen 

46 sprzedać sell sold sold 

47 wysłać send sent sent 

48 zamknąć shut shut shut 

49 śpiewać sing sang sung 

50 siedzieć sit sat sat 

51 spać sleep slept slept 

52 mówić speak spoke spoken 

53 spędzić/wydać spend spent spent 

54 stać stand stood stood 

55 kraść steal stole stolen 

56 pływać swim swam swum 

57 brać take took taken 

58 uczyć (kogoś) teach taught taught 

59 mówić tell told told 

60 myśleć think thought thought 

61 rzucić throw threw thrown 

62 rozumieć understand understood understood 

63 budzić wake woke woken 

64 nosić (ubranie) wear wore worn 

65 wygrać win won won 

66 pisać write wrote written 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

1 Christmas Święta Bożego Narodzenia 

  part 1 część 1 

2 Christmas cards kartki świąteczne 

3 decorate a Christmas tree ubierać choinkę 

4 snow śnieg 

5 snowman bałwan 

6 presents prezenty 

7 Santa Claus Święty Mikołaj 

8 On Christmas Eve W wigilię 

9 celebration świętowanie 

10 celebrate  świętować 

11 on this day... tego dnia 

12 Christmas season okres świąteczny 

13 set the table nakrywać do stołu 

14 bank holiday oficjalne święto państwowe 

15 Merry Christmas! Wesołych Świąt! 

16 empty plate pusty talerz 

17 carols kolędy 

18 hay  siano 

19 tablecloth obrus 

20 On 24 December 24 grudnia 

21 preparations for Christmas przygotowania do Świąt 

22 purchase kupić 

23 midnight mass Pasterka (msza o północy) 

24 attend wziąć udział (np. w Pasterce) 

  part 2 część 2 

25 hang up Christmas stockings powiesić skarpety na prezenty 

26 arrive in a sledge przyjeżdzać saniami 

27 decorated with holly przystrojony ostrokrzewem 

28 dried fruit suszone owoce 

29 gather at the Christmas table gromadzić się przy świątecznym stole 

30 I wish you a Merry Christmas Życzę Wam wesołych świąt  

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

32 deliver an annual oration wygłaszać coroczne przemówienie 

33 sparkling tinsel błyszcząca lameta 

34 expectation oczekiwanie 

35 custom zwyczaj 

36 carol singers kolędnicy 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

37 carnival karnawał 

38 borsch with ravioli barszcz z uszkami 

39 share the holy wafer dzielić się opłatkiem 

40 carp karp 

41 herring in oil śledź w oleju 

42 dumplings with poppyseed kluski z makiem 

43 Advent adwent 

44 North Pole biegun Północny 

45 drawn by reindeer ciągnięte przez renifery 

46 poinsettias gwiazdy betlejemskie (rośliny) 

47 kiss under the mistletoe całować się pod jemiołą 

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

49 the stable in Bethlehem stajenka w Betlejem 

50 shepherd pasterz 

51 Christmas crib żłóbek, szopka 

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

53 frankincense żywica olibanowa 

54 incense kadzidło 

55 Christmas bauble; Christmas ball; ornament bombka 
 

  Easter Wielkanoc 

1 at Easter na Wielkanoc 

2 lamb baranek 

3 chick pisklę, kurczaczek 

4 Easter eggs pisanki 

5 cross krzyż 

6 celebrate świętować; obchodzić 

7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 

8 Easter palm palma wielkanocna 

9 catkins bazie 

10 decorate eggs ozdabiać jajka 

11 hard boiled eggs jajka na twardo 

12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 

13 basket koszyk 

14 Christian festival chrześcijańskie święto 

15 Lent Wielki Post 

16 observe Lent zachować post 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

17 fast pościć 

18 He fasted on Good Friday pościł w Wielki Piątek 

19 Maundy Thursday Wielki Czwartek 

20 Holy Week Wielki Tydzień 

21 Palm Sunday Niedziela Palmowa 

22 worshipper wierny 

23 Easter Monday drugi dzień świąt 

24 the Resurrection Zmartwychwstanie 

25 crucifixion ukrzyżowanie 

26 Shrove Tuesday ostatki; "śledzik", tłusty wtorek 

27 Ash Wednesday środa popielcowa; Popielec 

28 tomb grobowiec 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 7A   
  part  1  część 1 
1 national  narodowy 
2 portrait portret 
3 gallery galeria 
4 collection  kolekcja 
5 collection of stamps kolekcja znaczków 
6 century wiek 
7 the 17th century siedemnasty wiek 
8 present obecny 
9 to present day do dnia dzisiejszego 
10 both zarówno, obaj 
11 Both restaurants are very good. Obie restauracje sa bardzo dobre. 
12 Both Tom and John were late. Zarówno Tom jak i John spóźnili się. 
13 painting obraz 
14 photograph fotografia 
15 daily codziennie; dzienny 
16 daily newspaper codzienna gazeta 
17 entrance wejście 
18 Is entrance free? Czy wejście jest bezpłatne? 
19 to be in love with być w kimś zakochanym 

20 She's in love with him. Ona jest w nim zakochana. 
  part 2  część 2 
21 government rząd 
22 The government should invest more money in 

education. 
Rząd powinien zainwestować więcej pieniędzy w 
edukację. 

23 against przeciwko 
24 I'm against smoking in public places. Jestem przeciwko paleniu w publicznych 

miejscach. 
25 marriage małżeństwo 
26 divorced rozwiedziony 
27 abdicate abdykować 
28 get married pobrać się 
29 They got married two years ago. Pobrali się dwa lata temu. 
30 to be born urodzić się 
31 He was born in London. Urodził się w Londynie. 
32 separate oddzielić 
33 excellent znakomity 
34 sportsman sportowiec 
35 poet poeta 
36 however jednakże 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

37 However, he should get a reward. Jednakże powinien dostać nagrodę. 
38 pain ból 
39 novel powieść 
40 painter malarz 
41 self-portrait autoportret 
42 originally pierwotnie 
  part 3  część 3 
43 show pokazywać, przedstawiać 
44 What does the painting show? Co przedstawia obraz? 
45 half połowa 
46 She's half German. Ona jest w połowie Niemką. 
47 grandson wnuk 
48 Prime Minister premier 
49 die umrzeć 
50 He died in 2002. Umarł w 2002 roku. 
51 include zawierać obejmować 
52 The price includes shipping cost. Cena zawiera koszt przesyłki. 
53 other inne 
54 director reżyser 
55 alive żywy 
56 great-grandfather pradziadek 

57 poetry poezja 
58 act grać (w filmie, sztuce) 
59 compose komponować 
60 politics polityka 
61 science nauka; nauki ścisłe 
62 He studies science. On studiuje nauki ścisłe. 
63 sail żeglować 
64 art. sztuka 
65 invent wynaleźć 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be  
(Past Simple- twiedzenia )   

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. 
  czasownik to be ( Past Simple – 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. 
  Czasownik to be (Past Simple- 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 7B   
1 look out of the window wyjrzeć przez okno 

2 chat gawędzić, gadać 
3 call zadzwonić, zawołać 
4 call a taxi zadzwonić po taksówkę 
5 type pisać na maszynie, na klawiaturze 
6 destination cel podróży 
7 satnav nawigacja satelitarna 
8 type in the destination into the satnav wpisać cel podróży do nawigacji 

9 probably  prawdopodobnie 
10 text pisać smsa 
11 yesterday wczoraj 
12 What did you do yesterday morning? Co robiłeś wczorajszego ranka? 
13 last zeszły; ostatni 
14 Did you sleep well last night? Czy dobrze spałeś zeszłej nocy? 
15 three days ago trzy dni temu 
16 the day before yesterday przedwczoraj 
17 in 2012 w 2012 
18 cry płakać 
19 book  zarezerwować 
20 We booked tickets online. Zarezerwowaliśmy bilety online. 

21 download ściągać (z Internetu) 
22 miss tęsknić, opuścić, nie zdążyć 
23 He missed the train. Spóźnił się  na pociąg. 
24 He missed the English class last Monday. W zeszły poniedziałek opuścił lekcję angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 7B: 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. 
  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. 
  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 7C   
1 memorable niezapomniany 
2 It was a memorable day. To był niezapomniany dzień. 
3 at university na uniwersytecie 
4 embarrassed zakłopotany 
5 He felt embarrassed. Czuł się zakłopotany. 
6 special wyjątkowy, specjalny 
7 nothing special nic specjalnego 
8 mess bałagan 
9 What a mess! Co za bałagan! 
10 walk around spacerować 
11 full moon pełnia księżyca 
12 get back wrócić 
13 magical magiczny 
14 Argentinian argentyński 
15 side strona 
16 on the other side of the world po drugiej stronie świata 
17 hill wzgórze 
18 building budynek 
19 in the end w końcu; ostatecznie 
20 In the end we all agreed with him. Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy. 

21 decide zdecydować 
22 We decided to come back home. Zdecydowaliśmy się wrócić do domu. 
 

  UNIT 7C: 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? 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH: ,,Getting lost’’   
1 suggest sugerować 
2 She suggested having coffee. Zasugerowała, żebyśmy napili się kawy. 
3 interview wywiad; przeprowadzić wywiad 
4 He interviews famous people. On przeprowadza wywiady ze sławnymi ludźmi.  
5 arrange zaaranżować; zorganizować 
6 Let's arrange a meeting with him. Zaaranżujmy z nim spotkanie. 
7 on the corner na rogu 
8 at the traffic lights na światłach 
9 Turn left at the traffic lights. Na światłach skręć w lewo. 
10 bridge most 
11 a bridge over the Thames most nad Tamizą 
12 opposite naprzeciwko 
13 The school is opposite the park. Szkoła jest naprzeciwko parku. 
14 go straight on iść prosto 
15 turn left skręcić w lewo 
16 turn right skręcić w prawo 
17 The museum is on the left. Muzeum jest po lewej stronie. 
18 go past przejść obok 
19 Excuse me. Is there a bank near here? Przepraszam. Czy w pobliżu jest bank? 
20 Can you tell me the way to the cinema? Czy możesz mi powiedzieć jak dojść do kina? 

21 The church is at the end of the street. Kościół jest na końcu ulicy. 
22 miss przegapić 
23 You can't miss it. Nie można tego przegapić. 
24 engineer inżynier 
25 accept zaakceptować 
26 Did you accept the invitation? Czy zaakceptowałeś zaproszenie? 
27 power station elektrownia 
28 view widok 
29 What a view! Co za widok! 
30 That was really nice of you. To było miłe z twojej strony. 
31 Maybe another time? Może innym razem? 
 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 8A   
1 kill zabić 
2 inspector inspektor 
3 question przesłuchiwać 
4 They questioned all witnesses. Przesłuchali wszystkich świadków 
5 business partner partner biznesowy 
6 moustache wąsy 
7 follow podążać; śledzić 
8 separate osobny 
9 I try to keep my personal life separate from work. Staram się oddzielać życie od pracy. 
 

  UNIT 8B   
1 bathroom łazienka 
2 bedroom sypialnia 
3 dining room jadalnia 
4 garage garaż 
5 garden ogród 
6 hall korytarz 
7 kitchen kuchnia 
8 living room salon 
9 study gabinet; pomieszczenie do nauki 
10 toilet toaleta 
11 balcony balkon 
12 ceiling sufit 
13 floor podłoga 
14 stairs schody 
15 wall ściana 
16 armchair fotel 
17 bath wanna 
18 have a bath brać kąpiel 
19 bed łóżko 
20 carpet dywan 
21 cooker kuchenka 
22 cupboard szafka 
23 fireplace kominek 
24 fridge lodówka 
25 lamp lampa 
26 light światło 
27 mirror lustro 
28 plant roślina 
29 shelf półka 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

30 shelves półki 
31 shower prysznic 
32 have a shower brać prysznic 
33 sofa/couch kanapa 
34 washing machine pralka 
35 central heating centralne ogrzewanie 
36 air conditioning klimatyzacja 
37 dishwasher zmywarka 
 

  UNIT 8B: GRAMMAR: There is / are   
1 There is a bed in the room. W pokoju jest łóżko. 
2 There are chairs in the room. W pokoju są krzesła. 
3 Is there a bed? Czy jest łóżko? 
4 Are there any chairs? Czy są jakieś krzesła? 
5 There isn't a bed. Nie ma łóżka. 
6 There aren't any chairs. Nie ma żadnych krzeseł. 
 

  UNIT 8C    
part 1  część 1 

1 in w 
2 in the cupboard w szafie 
3 in front of przed 
4 Don't eat in front of the TV. Nie jedz przed telewizorem. 
5 on na 
6 on the table na stole 
7 under pod 
8 under the desk pod biurkiem 
9 behind za 
10 between  pomiędzy 
11 The library is between the bookshop and the 

butcher's. 
Biblioteka jest pomiędzy księgarnią a sklepem 
mięsnym. 

12 opposite naprzeciwko 
13 The sofa is in front of the TV. Kanapa jest naprzeciwko telewizora. 
14 next to obok 
15 over  nad 
16 The plane is flying over the city. Samolot leci nad miastem. 
17 from…to od…do 
18 from Monday to Friday od poniedziałku do piątku 
19 into do 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

20 Let's get into the car. Wejdźmy do samochodu.  
21 out of  z  ( np. wyjść  z) 
22 They went out of the building. Wyszli z budynku. 
23 down w dół 
24 go down spadać 
25 towards w kierunku 
26 He was walking towards me. Szedł w moim kierunku.  

part 2  część 2  
27 haunted nawiedzony 
28 ghost duch 
29 hear strange noises słyszeć dziwne odgłosy 
30 lights go on and off światla włączają się i wyłączają 
31 fall on the floor spaść na podłogę 
32 brave odważny 
33 priest ksiądz 
34 appear pojawić się 
35 Suddenly he appeared out of nowhere. Nagle pojawił się znikąd. 

36 lounge hol 
37 owner  właściciel 
38 the owner of the house właściciel domu 
39 guest gość 
40 check out wymeldować się (z hotelu) 
41 fall off spadać (np. na podłogę) 
42 The plate fell off the table. Talerz spadł ze stołu. 
43 couple para 
44 Kasia and Marek are a couple. Kasia i Marek są parą. 
45 in fact w rzeczywostości; tak naprawdę 
46 My dog knows many tricks. In fact, he can even 

bark on command. 
Mój pies zna wiele sztuczek. Tak naprawdę to 
nawet potrafi zasczekać na komendę. 

47 suite apartament 
48 remote control pilot 
49 at the end pod koniec 
50 at the end of the film pod koniec filmu 
 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 9A   
  part 1  część 1 
1 breakfast śniadanie 
2 What do you usually have for breakfast? Co zazwyczaj masz na śniadanie? 
3 bread chleb 
4 butter masło 
5 cereal płatki 
6 cheese ser 
7 coffee kawa 
8 egg jajko 
9 jam dżem 
10 juice sok 
11 milk mleko 
12 sugar cukier 
13 tea herbata 
14 toast tost 
15 dinner obiad 
16 fish ryba 
17 meat mięso 
18 steak stek 
19 chicken kurczak 

20 sausage kiełbasa 
21 ham szynka 
22 olive oil oliwa 
23 pasta makaron 
24 rice ryż 
25 salad sałatka 
26 vegetable warzywo 
27 carrot marchew 
28 chips/French fries frytki 
29 lettuce sałata 
30 mushrooms grzyby 
31 onion cebula 
32 peas groszek 
33 potato ziemniak 
34 tomato pomidor  

part 2  część 2 
35 fruit owoc/owoce 
36 apple jabłko 
37 banana banan 
38 orange pomarańcza 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 pineapple ananas 
40 strawberry truskawka 
41 dessert deser 
42 cake ciasto 
43 fruit salad sałatka owocowa 
44 ice cream lody 
45 biscuits herbatniki 
46 chocolate czekolada 
47 crisps chipsy 
48 sandwich kanapka 
49 sweets słodycze 
50 home-cooked meal domowy posiłek 
51 order kolejność 
52 Put the sentences in order. Ułóż zdania w kolejności. 
53 takeaway na wynos 
54 We had a takeaway pizza for lunch. Na lunch mieliśmy pizzę na wynos. 
55 vegetarian wegetarian, wegetarianka 
56 imagine wyobrażać sobie 
57 I can't imagine life without sweets. nie mogę wyobrazić sobie życia bez słodyczy. 
58 pick up odebrać 
59 I must pick up my kids from school. Muszę odebrać dzieci ze szkoły. 

60 snack przekąska 
61 dish danie; naczynie  

part 3  część 3 
62 porridge owsianka 
63 bowl miska 
64 a bowl of soup miska zupy 
65 bacon bekon 
66 sauce sos 
67 on top na górze 
68 Sprinkle cheese on top. Na górę posyp ser. 
69 strict surowy, rygorystyczny 
70 strict diet rygorystyczna dieta 
71 meal posiłek 
72 grilled grilowany 
73 chicken breast piersi z kurczaka 
74 sweetcorn słodka kukurydza 
75 enormous ogromny 
76 cream śmietana 
77 energy energia 
78 whole cały 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

79 Coffee gives me energy for the whole day. Kawa daje mi energię na cały dzień. 
80 peppers papryki 
81 fill napełnić, wypełnić 
82 bag filled with water torba napełniona wodą 
83 pancakes naleśniki 
84 dressing sos, dressing 
85 creamy kremowy 
86 mousse mus, pianka 
 

  UNIT 9A: GRAMMAR: Countable/uncountable 
nouns   

1 There are some tomatoes. Jest kilka pomidorów. 
2 There aren't any lemons. Nie ma żadnych cytryn. 
3 Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny? 
4 There is some water. Jest trochę wody. 
5 There isn't any jam. Nie ma żadnego dżemu. 
6 Is there any jam? Czy jest jakiś dżem? 
7 We need an apple. Potrzebujemy jabłko. 
 

  UNIT 9B   
  part 1 część 1 

1 a bottle butelka 
2 a bottle of juice butelka soku 
3 a box pudełko 
4 a box of chocolates pudełko czekoladek 
5 a can puszka 
6 a can of Coke puszka coli 
7 a carton karton 
8 a carton of milk karton mleka 
9 a jar słoik 
10 a jar of honey słoik miodu 
11 a packet paczka 
12 a packet of sugar paczka cukru 
13 a tin puszka 
14 a tin of tuna puszka tuńczyka 
15 a lot  dużo 
16 There is a lot of sugar. Jest dużo cukru. 
17 quite a lot całkiem dużo 
18 a little  trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi) 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

19 little mało (z rzeczownikami niepoliczalnymi) 
20 a few kilka (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

mnogiej) 
21 few mało (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

mnogiej) 
22 Do we  have a little milk? Mamy trochę mleka? 
23 We have little milk. Mamy mało mleka. 
24 none żaden; ani jeden 
25 None of the boys dared to say anything. Żaden z chłopców nie odważył się nic powiedzieć. 

26 any jakieś  

27 Are there any apples? Czy są jakieś jabłka? 
28 There aren't any apples. Nie ma żadnych jabłek.  

part 2  część 2 
29 fizzy drink napój gazowany 
30 add dodać 
31 add salt to soup dodać soli do zupy 
32 takeaway food jedzenie na wynos 
33 introduce przedstawić; wprowadzić 
34 voyage podróż, rejs 
35 per hour/day na (np. na dzień, na godzinę) 
36 It costs five dollars per month. Kosztuje pięc dolarów na miesiąc. 
37 weight waga, ciężar 
38 method metoda 
39 suicide samobójstwo 
40 ritual rytualne 
41 mine kopalnia 
42 gold mine kopalnia złota 
43 float unosić się  
44 He was floating on the surface of the water. Unosił się na powierzchni wody.  

45 fuel paliwo 
46 instead of zamiast 
47 Would you like to go there instead of me? Czy chciałbyś tam iść zamiast mnie? 

48 washing powder proszek do prania  
49 bacterium bakteria 
50 bacteria bakterie 
51 last trwać, starczyć 
52 The festival lasted 3 days. festiwal trwał trzy dni. 
53 We'll enjoy ourselves while our money lasts.  Będziemy dobrze się bawić dopóki wystarczy nam 

pieniędzy. 
54 contain  zawierać 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

55 Fizzy drinks contain a lot of sugar Napoje gazowane zawierają dużo cukru. 
56 vase wazon 
57 energy energia 
58 pronounce wymawiać (słowo) 
59 How do you pronounce this word? Ja wymawia się to słowo? 
60 teaspoon łyżeczka 
 

  UNIT 9B: GRAMMAR: Quantifiers.   
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 are a few people. Jest kilka osób. 
8 There are few people. Jest mało osób. 
9 There is a lot of cheese. Jest dużo sera. 
10 There isn't much cheese. Nie ma dużo sera. 
11 Is there much cheese? Czy jest dużo sera? 
12 How much cheese is there? Ile jest sera? 
13 Not much. Nie dużo. (Niepoliczalne) 
14 There is a little money. Jest trochę pieniędzy. 
15 There is little money. Jest mało pieniędzy. 
16 I eat quite a lot of sugar. Jem całkiem dużo cukru. 
 

  UNIT 9C   

  part 1 część 1 

1 approximate przybliżony 
2 What is the approximate cost? Jaki jest przybliżony koszt? 
3 population populacja 
4 calory kaloria 
5 contestant uczestnik (np. zawodów) 
6 right prawidłowy 
7 get the first answer right prawidłowo odpowiedzieć za pierwszym razem 
8 the North Pole Biegun Północny 
9 the South Pole Biegun Południowy 
10 proton proton 
11 electron elektron 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

12 mosquito komar 
13 belt pas 
14 hepatitis A żółtaczka typu A 
15 hepatitis B żółtaczka typu B 
16 millionaire milioner 
17 quiz show teleturniej 
18 take part in a quiz show brać udział w teleturnieju 
19 maximum maksymalny 
20 prize nagroda 
21 multiple choice wielokrotnego wyboru 
22 multiple choice test test wielokrotnego wyboru 
23 possibility możliwość 
24 The possibility of losing her scared John. Mozliwość stracenia jej przeraziła Johna. 
25 audience widownia 
26 reduce redukować, obniżyć 
27 knowledge wiedza 
28 general knowledge  ogólna wiedza 
29 computer programmer programista komputerowy 
30 to be obsessed with something mieć obsesję na punkcie czegoś 
31 He's obsessed with cars. Ma obsesję na punkcie samochodów. 
32 trivia błahostki, drobnostki 

33 beat pobić, pokonać 
34 He beat five other contestants. Pokonał pięciu innych uczestników.  
35 lecturer wykładowca 
36 final finałowy; ostatni 
37 double check sprawdzić podwójnie 
  part 2  część 2 

38 a/one hundred and seven 107 
39 three hundred 300 
40 nine hundred and fifty-eight 958 
41 a/one thousand 1 000 
42 one thousand four hundred 1 400 
43 four thousand and thirteen 4 013 
44 six thousand six hundred and twenty 6 620 
45 fifty two thousand 52 000 
46 a/one hundred thousand 100 000 
47 a/one million 1 000 000 
48 five million eight hundred thousand 5 800 000 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  UNIT 9C: GRAMMAR:  comparative adjectives- 
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 
9 Cars are more comfortable than buses. Samochody są wygodniejsze od autobusów. 
 

  PRACTICAL ENGLISH:  ,,At a restaurant’’   
1 cup puchar 
2 win the world cup wygrać mistrzostwa świata 
3 driving test test na prawo jazdy 
4 congratulations gratulacje 
5 good luck powodzenia 

6 well done dobra robota 
7 oh dear! o boże! 
8 Never mind. Nieważne. 
9 course danie 
10 a three-course dinner trzydaniowy obiad 
11 seafood owoce morza 
12 ravioli ravioli, pierożki 
13 home-made domowej roboty 
14 home-made cake ciasto domowej roboty 
15 vanilla waniliowy 
16 reservation rezerwacja 
17 We have a reservation. Mamy rezerwację. 
18 A table for two, please. Poproszę o stolik dla dwojga. 
19 Are you ready to order? Czy mogę już przyjąć zamówienie? 
20 still water woda niegazowana 
21 sparkling water woda gazowana 
22 nothing special nic szczególnego 
23 dessert deser 
24 decaf bezkofeinowa 
25 Go ahead! Śmiało! 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

26 The same for me. To samo dla mnie. 
27 good news dobre wieści 
28 Could I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? 
 

 

  UNIT 10A   

  part 1 część 1 
1 place miejsce 
2 building budynek 
3 art gallery galeria sztuki 
4 bridge most 
5 bus station dworzec autobusowy 
6 car park parking 
7 castle zamek 
8 chemist's/pharmacy apteka 
9 church kościół 
10 department store dom towarowy 
11 hospital szpital 
12 market rynek 
13 mosque meczet 
14 museum muzeum 
15 police station komisariat policji 
16 post office poczta 
17 railway station stacja kolejowa 
18 river rzeka 
19 road droga 
20 shopping centre/mall centrum handlowe 
21 square plac, skwer 
22 street ulica 
23 supermarket supermarket 
24 temple świątynia 
25 theatre teatr 
26 town hall ratusz 
27 wide szeroki 
28 The box is 40 centimetres wide.  Pudełko jest szerokie na 40 centymetrów. 
29 busy pracowity (np. dzień, czas); zajęty; ruchliwy 
30 dangerous niebezpieczny 
31 This is the most dangerous animal in the world. To najbardziej niebezpieczne zwierzę na świecie. 
32 popular popularny 
33 Lady Gaga is popular with young people. Lady Gaga jest popularna wśród młodych ludzi. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 
part 2  część 2 

34 cyclist rowerzysta 
35 similar to podobny do 
36 high wysoki 
37 region region 
38 below poniżej 
39 Do you often have temperatures below zero? Czy często macie temperatury poniżej zera? 
40 lie leżeć; kłamać 
41 Why are you lying on the floor? Dlaczego leżysz na podłodze? 
42 Why are you lying to me? Dlaczego mnie okłamujesz? 
43 death śmierć 
44 accident wypadek 
45 She died in a car accident. Zginęła w wypadku samochodowym 
46 officially oficjalnie 
47 declare oświadczyć, oznajmić 
48 mistake błąd 
49 make a mistake popełnić błąd 
50 few mało (z rzeczownikami policzalnymi) 
51 He has got fewer friends than her. On ma mniej przyjaciół niż ona. 
52 biker motocyklista, rowerzysta 
53 ride przejażdżka; jeździć (na rowerze, koniu) 

54 It was an exciting ride. To była ekscytująca przejażdżka. 
55 She can ride a horse. Ona umie jeździć konno. 
56 above sea level nad poziomem morza 
57 nearly prawie 
58 Nearly twenty people died in the fire. Prawie dwadzieścia osób zmarło w pożarze. 
59 rainy season deszczowy sezon 
60 experienced doświadczony 
61 take part brać udział 
62 She took part in a competition. Wzięła udział w konkursie. 
63 fun zabawa 
64 scared przerażony 
65 worried zmartwiony 
 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 10A: GRAMMAR:  Superlative 
adjectives-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 
9 Cars are the most comfortable. Samochody są najwygodniejsze. 

 

 

 

 

 

  UNIT 10B   

  part 1 część 1 
1 couch kanapa; leżanka 
2 Vienna Wiedeń 
3 show pokazać 
4 better lepiej 
5 detail detal, szczegół 
6 host gospodarz 
7 pay płacić 
8 create stworzyć 
9 create a profile on the website stworzyć profil na stronie internetowej 
10 agree zgodzić się; uzgodnić 
11 I agree with you. Zgadzam się z tobą. 
12 They agreed to go together. Uzgodnili, że pójdą razem. 
13 safe bezpieczny 
14 traveller podróżnik 
15 guest gość 
16 stranger obcy 
17 round dookoła 
18 They travelled round Asia. Podróżowali przez całą Azję. 
19 Budapest Budapeszt 
20 Paris Paryż 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

21 each każdy 
22 each person każda osoba 
23 just tylko 
24 just three days tylko trzy dni 
25 guy facet, gość (potocznie) 
26 I met a guy called Frank. Poznałam gościa, który nazywał się Frank. 
27 luckily na szczęście 
28 Luckily, the exam was cancelled. Na szczęście egzamin został odwołany. 
  part 2 część 2 

29 typical typowy 
30 tourist sights atrakcje turystyczne  
31 hope mieć nadzieję 
32 I hope to make the team. Mam nadzieję stworzyć drużynę. 
33 guide book przewodnik 
34 trip wycieczka 
35 Have a good trip! Udanej wycieczki! 
36 to be going to zamierzać 
37 What are you going to do next week? Co zamierzasz robić w przyszłym tygodniu? 
38 tonight dziś wieczorem, dziś w nocy 
39 next month w przyszłym miesiącu 
40 tomorrow jutro 
41 tomorrow afternoon jutro  po południu 
42 today dzisiaj 
43 right time odpowiedni czas 
44 apartment mieszkanie 
45 flatmate współlokator 
46 crêpe rodzaj bardzo cienkiego naleśnika podawanego z 

nadzieniem 
47 get tired zmęczyć się 
48 biochemistry biochemia 
49 turn off  wyłączyć, zakręcić 
50 turn off the tap zakręcić kurek 
51 get off (the bus/the train/the plane) wysiąść (z autobusu/pociągu/samolotu) 
52 Everyone had to get off the bus. Wszyscy musieli wysiąść z autobusu. 
53 journalist dziennikarz 
54 channel kanał (telewizyjny) 
55 Hungarian węgierski; Węgier, Węgierka 
56 incredibly niesamowicie 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  part 3 część 3 

57 The first day was incredibly difficult for the 
family. 

Pierwszy dzień był niesamowicie trudny dla 
rodziny. 

58 busy zajęty, pracowity, ruchliwy 
59 It was a busy day for us. To był dla nas pracowity dzień. 
60 I'm busy tonight. Jestem zajęty dziś wieczorem. 
61 Gdańska is a very busy street. Gdańska to bardzo ruchliwa ulica. 
62 surreal surrealistyczny 
63 definitely zdecydowanie, stanowczo 
64 It is definitely the best food. To zdecydowanie jest najlepsze jedzenie. 
65 stay (in a hotel/with a friend/for a week) zatrzymać się (w hotelu/u przyjaciela/na tydzień) 
66 show somebody round the city pokazać komuś miasto 
67 They showed me round the city. Pokazali mi miasto. 
68 see the sights zobaczyć zabytki/atrakcje turystyczne 
69 go by train/bus jechać pociągiem/autobusem 
70 go back home wrócić do domu 
71 have a good time dobrze się bawić 
72 meal posiłek 
73 We had a delicious meal. Zjedliśmy pyszny posiłek. 
74 Let's go to the cinema. Chodźmy do kina. 
75 Why don't we go to the cinema? A może poszlibyśmy do kina? 
76 I prefer to go to the cinema. Wolę iść do kina. 
77 That's a good idea. To dobry pomysł.  

 

  UNIT 10B: GRAMMAR: going to   
  twierdzenia   
1 I'm going to swim. Zamierzam pływać. 
2 You're going to dance. Ty zamierzasz tańczyć. 
3 He's going to visit me. On zamierza mnie odwiedzić. 
4 She's going to cook. Ona zamierza gotować. 
5 It's going to rain. Będzie padało. 
6 We're going to sleep. My zamierzamy spać. 
7 You're going to visit us. Wy zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They're going to buy it. Oni zamierzają to kupić. 
  przeczenia    
1 I'm not going to swim. Nie zamierzam pływać. 
2 You aren't going to dance. Ty nie zamierzasz tańczyć. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

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

 

  UNIT 10C   
1 fortune-teller wróżka (przepowiadająca przyszłość) 
2 site strona internetowa 
3 become famous stać się sławnym 
4 get a new job dostać nową pracę 
5 He's very happy because he got a new job. Jest bardzo szczęśliwy, ponieważ dostał nową 

pracę. 
6 get married ożenić się; wyjść za mąż 
7 meet somebody poznać kogoś, spotkać kogoś 

8 Did you meet somebody new? Poznałeś kogoś nowego? 
9 fall in love zakochać się 
10 He fell in love with a famous actress. Zakochał się w sławnej aktorce. 

11 get a lot of money dostać dużo pieniędzy 
12 surprise niespodzianka 
13 be lucky  mieć szczęście 
14 You were lucky to escape! Miałeś szczęście, że uciekłeś. 
15 travel podróżować 
16 move house przeprowadzać się 
17 When are you going to move house? Kiedy zamierzasz się przeprowadzić? 
18 card karta 
19 heart serce 
20 concentrate skoncentrować się 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

21 let pozwolić 
22 Let me stay. Pozwól mi zostać. 
23 Let's go. Chodźmy. 
24 still nadal 
25 I still don't know what to do. Nadal nie wiem co zrobić. 
26 face down skierowany w dół; twarzą do ziemi 
27 turn over przewracać (np. kartę; kartkę w książce) 
28 prediction przewidywanie, prognozowanie, wróżba 

 

  UNIT 11A   

  part 1 część 1 

1 subtitles napisy (w filmie) 
2 bad habit zły nawyk 
3 colourful kolorowy 
4 colourfully kolorowo 
5 look after opiekować się 
6 Who is looking after your son? Kto opiekuje się twoim synem? 
7 quite całkiem 
8 quite nice całkiem miły 
9 dangerously niebezpiecznie 
10 He drives dangerously. On jeździ niebezpiecznie. 
11 fast szybko, szybki 
12 He's a fast runner. On jest szybkim biegaczem. 
13 He runs fast. On szybko biega. 
14 unhealthily niezdrowo 
15 eat unhealthily jeść niezdrowo 
16 good dobry 
17 well dobrze 
18 know someone very well znać kogoś bardzo dobrze 
19 nowadays w dzisiejszych czasach 
20 incredible niesamowity 
21 incredibly fast niesamowicie szybki 
22 perfectly perfekcyjnie 
  part 2 część 2 

23 fashionable modny 
24 add  dodawać 
25 add salt to soup dodawać soli do zupy 
26 headquarters siedziba 
27 base baza, zaplecze; bazować 
28 in general ogólnie mówiąc 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

29 In general, people are friendly here. Ogólnie mówiąc, ludzie są tutaj przyjaźni. 
30 accent akcent 
31 depressing przygnębiający 
32 run biegać; jeździć (o autobusie, tramwaju) 
33 formal formalny 
34 dress ubierać się 
35 dress casually ubierać się nieformalnie 
36 special occasion specjalna okazja 
37 treat  traktować; leczyć 
38 They treat their staff as their family. Tratują pracowników jak rodzinę. 
39 behave zachowywać się 
40 I know I behaved badly. Wiem, ze źle się zachowałem. 
41 notice zauważyć 

 

  UNIT 11A:  GRAMMAR: Adverbs   
1 gentle delikatny 
2 gently delikatnie 
3 quick szybki 
4 quickly szybko 
5 polite uprzejmy 
5 politely uprzejmie 
6 careful ostrożny 
7 carefully ostrożnie 
8 She drives carefully. Ona jeździ ostrożnie. 
9 She's a careful driver. Ona jest ostrożnym kierowcą. 
10 fast szybki, szybko 

11 well dobrze 
12 hard ciężko, ciężki, trudny 
13 He works hard. On ciężko pracuje. 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 11B   
  part 1 część 1 
1 website strona internetowa 
2 ambition ambicja 
3 trivial trywialny 
4 serious poważny 
5 respond odpowiedzieć; reagować 
6 We must respond to these problems. Musimy zareagować na te problemy. 

7 advice rada 
8 give advice radzić 
9 nail paznokieć  
10 bite nails obgryzać paznokcie 
11 less mniej 
12 spend less time on the internet spędzać mniej czasu w internecie 
13 novel powieść 
14 live na żywo 
15 I want to see U2 live. Chcę zobaczyć U2 na żywo. 
16 Iceland Islandia 
17 Goth osoba lubiąca muzykę gotycką 
18 awake obudzony 
19 stay awake for two days nie spać przez 2 dni 
20 uninstall odinstalować 
21 lyrics słowa piosenki 
22 translate przetłumaczyć 
  part 2 część 2 
23 translate into Polish przetłumaczyć na polski 
24 pronunciation wymowa 
25 cut obciąć 
26 latest najnowszy, ostatni 
27 His latest film is great. Jego ostatni film jest świetny. 
28 fashion moda 
29 Go for it! Dawaj!; Próbuj! 

30 recipe przepis 
31 preferably najlepiej 
32 More than one person should be present, 

preferably family members. 
Obecna powinna być więcej niż jedna osoba, 
najlepiej członkowie rodziny. 

33 until dopóki, aż 
34 Let's wait until tomorrow. Poczekajmy do jutra. 
35 practise ćwiczyć 
36 be yourself być sobą 
37 want chcieć 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

38 I want to go. Chcę iść. 
39 I would like to go. Chciałbym iść. 
40 need potrzebować; musieć 
41 I need help. Potrzebuję pomocy. 
42 plan planować 
43 I'm planning to change job. Planuję zmienić pracę. 
44 hope mieć nadzieję 
45 I hope to see you soon. Mam nadzieję zobaczyć cię wkrótce. 

 

  UNIT 11C   
1 website / internet site strona internetowa 
2 attachment załącznik 
3 download music / films ściągać muzykę / filmy 
4 log in logować się 
5 online online / w internecie 
6 online payments płatności online 
7 search for szukać 
8 search for information szukać informacji 
9 social network portal społecznościowy 
10 social network profile profil na portalu społecznościowym 
11 upload wysyłać pliki (np. na serwer internetowy) 
12 wifi wifi (standard sieci bezprzewodowych) 
13 adjecitve przymiotnik 
14 adverb przysłówek 
15 noun rzeczownik 
16 verb czasownik 
17 on the internet w internecie 
18 move ruszyć, przenieść 
19 type pisać na komputerze 
20 username nazwa użytkownika 
21 password hasło 
22 connect połączyć 
23 connect a computer to the internet podłączyć komputer do internetu 
24 wires kable 
25 communicate komunikować się 
26 personal  osobisty 
27 similar podobny 
28 pocket kieszeń 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  
PRACTICAL ENGLISH: ,,Going home’’   

1 coach autokar 
2 tram tramwaj 
3 taxi rank postój taksówek 
4 cab/taxi taksówka 
5 tip napiwek 
6 leave a tip zostawić napiwek 
7 check in zameldować się (w hotelu); zgłosić się do 

odprawy (na lotnisku) 
8 go through przejść przez 
9 go through security przejść przez ochronę 

10 departure lounge hala odlotów 
11 gate bramka (na lotnisku) 
12 platform peron 
13 intercity międzymiastowy, dalekobieżny 
14 in advance z góry, z wyprzedzeniem 
15 He paid for three nights in advance. Zapłacił za trzy noce z góry. 
16 receipt paragon 
17 Could I  have a receipt? Czy mogę prosić o paragon? 
18 standard standardowy 
19 first class pierwsza klasa 
20 I can't believe it. Nie mogę w to uwierzyć. 
21 I'd love to do it. Zrobię to z przyjemnością. 
22 Have a good journey. Dobrej podróży. 
23 See you in London. Do zobaczenia w Londynie. 
 

  UNIT 12A   
1 image zdjęcie 
2 report raport 
3 Have you finished your report? Czy skończyłeś raport? 
4 a bit trochę 
5 I'm a bit tired. Jestem trochę zmęczony. 
6 eclipse zaćmienie, zmierzch 
7 vampire wampir 
8 pizza topping składniki na pizzę 
9 blood krew 
10 Alice in Wonderland Alicja w Krainie Czarów 
11 The Lord of the Rings Władca Pierścieni 
12 The Girl who Played with Fire Dziewczyna, która Igrała z Ogniem 
13 ever kiedykolwiek 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

14 Have you ever seen a lion? Czy kiedykolwiek widziałeś lwa? 
15 mistake błąd 
16 fall asleep zasnąć 
17 soundtrack of a film ścieżka dźwiękowa do filmu 
18 subtitles napisy (w filmie) 
19 appear pojawić się 
20 He appeared out of nowhere. Pojawił się znikąd. 
 

  UNIT 12A: GRAMMAR: Czas Present Perfect    
  twierdzenia   
1 I've  done my homework. Odrobiłam zadanie domowe. 
2 You've  done your homework. Ty odrobiłeś zadanie domowe. 
3 He's  done his homework. On odrobił zadanie domowe. 
4 She's done her homework. Ona  zrobiła zadanie domowe. 
5 It's finished.  Skończyło się. 
6 We've finished. My skończyliśmy. 
7 You've bought a present. Wy kupiliście prezent. 
8 They've  finished. Oni skończyli. 
  pytania   
1 Have I seen this film? Czy widziałem ten film? 
2 Have you seen this film? Czy widziałeś ten film? 
3 Has she seen this film? Czy ona widziała ten film? 
4 Has he done his homework? Czy on odrobił zadanie domowe? 
5 Has it finished? Czy się skończyło? 
6 Have we seen this film? Widzieliśmy ten film? 
7 Have you bought a car? Czy kupiliście samochód? 
8 Have they played football?  Czy oni grali w piłkę nożną? 
  przeczenia   
1 I haven't done my homework. Nie odrobiłam zadania domowego. 
2 You haven't seen this film. Nie widziałeś tego filmu. 
3 She hasn't cooked dinner. Ona nie ugotowała obiadu. 
4 He hasn't finished. On  nie skończył. 
5 It hasn't happened. To się nie zdarzyło. 
6 We haven't eaten dinner. Nie jedliśmy obiadu. 
7 You haven't seen this film. Nie widzieliście tego filmu. 
8 They haven't bought a car. Oni nie kupili samochodu. 
 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 12 B   
1 TV series  serial telewizyjny 
2 follow podążać za; śledzić, oglądać (np. serial) 
3 Follow me. Idź za mną. 
4 Are you following a TV series? Czy oglądasz jakiś serial? 
5 episode odcinek 
6 recently ostatnio 
7 Someone has been here recently. Ktoś tu ostatnio był. 

8 cup puchar 
9 This is the second-largest sporting event after the 

World Cup. 
Jest to drugie co do wielkości wydarzenie 
sportowe po Mistrzostwach Świata. 

10 hardly ever prawie nigdy 
 

  UNIT 12 C   
1 role rola 
2 recent najnowszy, niedawny 
3 Do you have a recent photo of him? Czy masz jakieś jego aktualne zdjęcie? 
4 including łącznie z 
5 Everybody is coming to the party, including Mark. Wszyscy przychodzą na przyjęcie, łącznie z 

Markiem. 
6 trilogy trylogia 
7 heading tytuł, nagłówek 
8 ability umiejętność; zdoloność 
9 the ability to do something umiejętność robienia czegoś 
10 experience doświadczenie 
11 Do you have any work experience? Czy masz jakieś doświadczenie w pracy? 
12 lifestyle styl życia 
13 taste smak, gust 
14 It's just the matter of taste. To jest po prostu kwestia gustu. 
15 encyclopaedia encyklopedia 
16 perhaps być może 
17 Perhaps I could help. Być może mógłbym pomóc. 
18 audio recordings nagrania audio 
 

 


