
                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

 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 1A  MOOD FOOD   
  part 1  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 
  part 2  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 

  part 3  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   
  part 1 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  
  part 2 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 part 3 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?   
  part 1  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. 
  part 2  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. 
  part 3  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
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   

  part 1 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 
  part 2  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   
  part 1  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 
  part 2  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 
  part 3  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  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. 
  part 2  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. 
  part 3  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. Jesteśmy 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   

  part 1  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 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 2  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   
  part 1  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 
  part 2  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    
  part 1  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. 

  part 2  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 
  part 3  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   
  part 1  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 
  part 2  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 
  part 3  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. 

 

 


