
                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  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    
1 phone number numer telefonu 
2 What's your phone number? Jaki jest twój numer telefonu? 
3 early wcześnie 
4 You're early. Jesteś wcześniej. 
5 very well bardzo dobrze 
6 How are you? Jak się masz? 
7 airport lotnisko 
8 pasta makaron 
9 karate karate 
10 museum muzeum 
11 salad sałatka 
12 sandwich kanapka 
13 technology technologia 
14 place miejsce 
15 euro euro 
16 Coffee costs 3 Euros. Kawa kosztuje 3 euro. 
17 gate bramka 
18 classes zajęcia 
19 He's always late for classes. On zawsze spóźnia się na zajęcia. 
20 Monday poniedziałek 

21 Tuesday wtorek 
22 Wednesday środa 
23 Thursday czwartek 
24 Friday piątek 
25 Saturday sobota 
26 Sunday niedziela 
27 twenty dwadzieścia 
28 thirty trzydzieści 
29 forty czterdzieści 
30 fifty pięćdziesiąt 
31 sixty sześćdziesiąt 
32 seventy siedemdziesiąt 
33 eighty osiemdziesiąt 
34 ninety dziewięćdziesiąt 
35 a hundred sto 
36 a thousand tysiąc 
37 a million milion 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 
UNIT 1B   
part 1 część 1 

1 pound funt 
2 dollar dolar 
3 yuan juan 
4 rouble rubel 
5 yen jen 
6 nationality narodowość 
7 national narodowy 
8 anthem hymn 

9 national anthem hymn narodowy 
10 language język 
11 near w pobliżu, blisko 
12 Do you live near John? Czy mieszkasz blisko Johna? 
13 north północ 
14 Scotland is in the north. Szkocja jest na północy. 
15 Africa Afryka 
16 Asia Azja 
17 Australia Australia 
18 Europe Europa 
19 North America Ameryka Północna 
20 South America Ameryka Południowa 
21 England Anglia 
22 English angielski 
23 Mr Bean is English. Jaś Fasola jest Anglikiem. 
24 Ireland Irlandia 
25 Irish irlandzki 
26 I like Irish tea. Lubię herbatę po irlandzku.  

part 2 część 2 
27 Poland Polska 
28 Polish polski 
29 Scotland Szkocja 
30 Scottish szkocki 
31 Spain Hiszpania 
32 Spanish hiszpański 
33 Turkey Turcja 
34 Turkish turecki 
35 Germany Niemcy 
36 German niemiecki 
37 Mexico Meksyk 
38 Mexican meksykański 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 the United States Stany Zjednoczone 
40 American amerykański 
41 Argentina Argentyna 
42 Argentinian argentyński 
43 Messi is an Argentinian footballer. Messi jest argentyńskim piłkarzem. 
44 Brazil Brazylia 
45 Brazilian brazylijski 
46 Egypt Egipt 
47 Egyptian egipski 
48 Hungary Węgry 
49 Hungarian węgierski 
50 Italy Włochy 
51 Italian włoski 
52 Russia Rosja 
53 Russian rosyjski 
54 China Chiny 
55 Chinese chiński 
56 Chinese porcelain is famous all over the world. Chińska porcelana jest znana na całym świecie. 
57 Japan Japonia 
58 Japanese japoński 
59 the Czech Republic Czeska Republika 

60 Czech czeski 
61 France Francja 
62 French francuski 
63 Switzerland Szwajcaria 
64 Swiss szwajcarski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 
UNIT 1C 

 

 
part 1 część 2 

1 classroom klasa 
2 page strona 
3 Go to page 88 Otwórz na stronie 88 
4 exercise ćwiczenie 
5 do an exercise robić ćwiczenie 
6 text tekst 
7 read the text czytać tekst 
8 board tablica 
9 door drzwi 
10 close the door zamknąć drzwi 
11 pair para 
12 work in pairs pracować w parach 
13 answer odpowiedzieć 
14 Answer the question, please. Proszę odpowiedz na pytanie. 
15 repeat powtórzyć 
16 Can you repeat that, please? Czy możesz to powtórzyć? 
17 stand up wstać 
18 sit down usiąść 
19 turn off wyłączyć 
20 You have to turn off your mobile Musisz wyłączyć swoją komórkę  

part 2 część 2 

21 stop przestać 
22 Stop talking. Przestań rozmawiać. 
23 late spóźniony 
24 I'm late. Jestem spóźniony. 
25 understand rozumieć 
26 I don't understand. Nie rozumiem. 
27 copy kopia 
28 spell literować 

29 How do you spell your name? Jak literuje się twoje imię? 
30 Excuse me. przepraszam 
31 first name imię 
32 surname nazwisko 
33 city miasto 
34 country państwo 
35 age wiek 
36 address adres 
37 postcode kod pocztowy 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

   PRACTICAL ENGLISH "Arriving in London"   
1 reception recepcja 
2 lift winda (brytyjski angielski) 
3 elevator winda (amerykański angielski) 
4 Excuse me, where's the lift? Przepraszam, gdzie jest winda? 
5 single room pokój dla jednej osoby 

6 double room pokój dla dwóch osób 
7 I'd like to book a double room. Chciałbym zarezerwować pokój dla dwóch osób. 
8 ground floor parter 
9 first floor pierwsze piętro 
10 I live on the first floor. Mieszkam na pierwszym piętrze. 
11 magazine czasopismo 
12 name nazwa, imię 
13 assistant asystent 
14 editor wydawca, redaktor naczelny 
15 passport paszport 
16 Can I have your passport, please? Czy mogę prosić o paszport? 
17 sign podpisać 
18 Can you sign here, please? Czy możesz tutaj podpisać? 
19 over there tam 
20 The toilet is over there. Toaleta jest tam. 
21 stay pobyt 
22 I enjoyed my stay with you. Miło spędziłem pobyt u ciebie. 
23 waitress kelnerka 
24 phone telefonować 
25 He phones his dad every day. On codziennie dzwoni do swojego taty. 
26 tired zmęczony 
27 I'm tired. Jestem zmęczony. 
28 meeting spotkanie 
29 I have a meeting on Tuesday. We wtorek mam spotkanie. 
 

 

 

 

 

38 mobile phone telefon komórkowy 
39 dot kropka 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 2A      
1 writer pisarz 
2 He is a famous writer. On jest sławnym pisarzem. 
3 piece kawałek 
4 piece of paper kartka papieru 
5 Take a piece of paper and write down… Weź kartkę papieru i zapisz… 
6 headphones słuchawki 
7 tissue chusteczka 
8 page strona 
9 Open your books at page 45. Otwórzcie książki na stronie 45. 
10 ticket bilet 
11 Can I have a ticket to Brighton, please? Czy mogę prosić o bilet do Brighton? 
12 purse portmonetka 
13 diary pamiętnik 
14 umbrella parasol 
15 watch zegarek 
16 He is wearing a very expensive watch. On ma bardzo drogi zegarek. 
17 printer drukarka 
18 file plik, segregator 
19 save files on the desktop zapisywać pliki na pulpicie 
20 dictionary słownik 

21 thumb kciuk 
22 coin moneta 
23 credit card karta kredytowa 
24 pay by credit card płacić kartą kredytową 
25 glasses okulary 
26 identity card dowód osobisty 
27 Can I have your identity card, please? Czy mogę prosić o twój dowód osobisty? 
28 a magazine czasopismo 
29 a newspaper gazeta 
30 Independent is a British newspaper. Independent to brytyjska gazeta. 
31 scissors nożyczki 
32 stamp znaczek pocztowy 
33 a wallet portfel 
34 I lost my wallet. Zgubiłem swój portfel. 
  

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 2B   
  part 1  część 1 
1 star gwiazda 
2 stripe pasek 
3 flag flaga 
4 Polish flag is white and red. Polska flaga jest biało-czerwona. 
5 nice miły 
6 fast szybki 
7 high wysoki; wysoko 
8 food jedzenie 
9 airlines linie lotnicze 
10 day dzień 
11 taxi taxi 
12 I go to work by taxi. Do pracy jeżdżę taksówką. 
13 clock zegar 
14 There is a clock on the wall. Na ścianie wisi zegar. 
15 bull byk 
16 full pełny 
17 The church is full of people. Kościół jest pełen ludzi. 
18 easy  łatwy 
19 English is easy. Angielski jest łatwy. 

20 rich bogaty 
21 hot gorący 
22 Be careful. It's hot. Uważaj. To jest gorące. 
23 cheap tani 
24 new nowy 
25 short krótki, niski 
26 dangerous niebezpieczny 
27 Skiing is a dangerous sport. Narciarstwo to niebezpieczny sport. 
28 dirty brudny 
29 empty pusty 
  part 2 część 2 

30 far daleko, daleki 
31 He lives far from the city centre. On mieszka z dala od centrum miasta. 
32 long długi 
33 old stary 
34 strong silny 
35 Pudzianowski is a strong man. Pudzianowski to silny mężczyzna. 
36 wrong błędny 
37 You're wrong. Mylisz się. 
38 clean czysty 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 cold zimny 
40 difficult trudny 
41 Chinese is difficult. Chiński jest trudny. 
42 low nisko 
43 near blisko 
44 He lives near the city centre. On mieszka w pobliżu centrum miasta. 
45 poor biedny 
46 right prawidłowy 
47 You're right. Masz rację. 
48 safe bezpieczny 
49 You're safe here. Tutaj jesteś bezpieczny. 
50 slow wolny, powolny 
51 Slow down. zwolnij 
52 small mały 
53 weak  słaby 
54 blonde blond 
55 dark ciemny 
56 beautiful piękny 
57 ugly brzydki 
58 fat gruby 
59 thin chudy 

60 young młody 
61 tall wysoki 
 

  UNIT 2C   
  part 1 część 1 
1 hungry głodny 
2 hot gorący 
3 I'm hot  Jest mi gorąco. 
4 angry zły 
5 I'm angry with you. Jestem na ciebie zły. 
6 tired zmęczony 
7 sad smutny 
8 Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? 
9 thirsty spragniony 
10 cold zimny 
11 I'm cold. Jest mi zimno. 
12 worried zmartwiony 
13 bored znudzony 
14 The boy is bored. Chłopiec się nudzi. 
15 happy szczęśliwy 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

16 stressed zestresowany 
17 after po 
18 metre metr 
19 turn right skręć w prawo 
20 turn left skręć w lewo 
21 After 200 metres turn left. Za 200 metrów skręć w lewo. 
22 road droga 
23 worry martwić się 
24 Don't worry. Nie martw się. 
25 know  wiedzieć  

part 2 część 2 

26 driver kierowca 
27 careful ostrożny 
28 Be careful. Bądź ostrożny. 
29 terrible okropny 
30 turn off wyłączyć 
31 Turn off the radio. Wyłącz radio. 
32 turn on włączyć 
33 air conditioning klimatyzacja 
34 Could you turn the air conditioning on, please? Czy mógłbyś włączyć klimatyzację? 
35 stop zatrzymać się 

36 soon wkrótce 
37 See you soon. Do zobaczenia wkrótce. 
38 service station stacja obsługi samochodów 
39 give daj 
40 Give my my book. Daj mi moją ksiażkę. 
41 park parkować 
42 You mustn't park here. Tutaj nie wolno parkować 
43 sign znak 
44 come on no dalej 
45 Come on. Hurry up. No dalej. Pospiesz się. 
46 smoke palić 
47 Don't smoke here. Nie pal tutaj. 
48 cross przechodzić 
49 cross the street przechodzić przez ulicę 
50 go in wejść 
51 take photos robić zdjęcia 
52 or lub 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 3A   
  part 1 część 1 
1 cook gotować 
2 do robić 
3 do homework robić zadanie domowe 
4 do housework wykonywać prace domowe 
5 drink pić 
6 eat jeść 
7 go iść 
8 have mieć 
9 have a new car mieć nowy samochód 
10 like lubić 
11 listen słuchać 
12 live mieszkać; żyć 
13 play grać, bawić się 
14 play tennis grać w tenisa 
15 read czytać 
16 read a magazine czytać czasopismo 
17 say mówić 
18 say sorry powiedzieć przepraszam 
19 speak mówić 

20 speak English mówić po angielsku 
21 study uczyć się; studiować 
22 study economics studiować ekonomię 
  part 2 część 2 
23 take wziąć 
24 want chcieć 
25 I want to go. Ja chcę iść. 
26 watch oglądać 
27 watch TV oglądać telewizję 
28 wear nosić, mieć ubrane 
29 wear glasses nosić okulary 
30 work pracować; działać 
31 She works in a museum Ona pracuje w muzeum. 
32 The phone doesn't work. Telefon nie działa 
33 foreigner obcokrajowiec 
34 thing rzecz 
35 about o 
36 say about mówić o 
37 company firma 
38 She works for a Japanese company. Ona pracuje dla japońskiej firmy. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 boss szef 
40 time czas 
41 all the time cały czas 
42 rain padać 
43 a lot dużo 
44 It rains a lot in England.  W Anglii dużo pada. 
45 careful ostrożny 
46 Be careful. Bądź ostrożny. 
47 weather pogoda 
48 change  zmieniać się 
49 quickly szybko 
50 quite całkiem 
51 This soup is quite good. Ta zupa jest całkiem dobra. 
  part 3 część 3 
52 share dzielić 
53 They share a room. Oni dzielą ze sobą pokój. 
54 make  robić 
55 make dinner robić obiad 
56 journalist dziennikarz 
57 paradise raj 
58 reason powód 

59 cyclist rowerzysta 
60 pedestrian pieszy 
61 zebra crossing przejście dla pieszych 
62 pay płacić 
63 pay for dinner płacić za obiad 
64 ATM bankomat 
65 different rożny, inny 
66 Life here is completely different Życie tutaj jest zupełnie inne. 
67 advice rada 
68 give advice dawać radę 
69 dry suchy 
70 warm ciepły 
 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 3B   
  part 1 część 1 
1 job zawód 
2 administrator administrator; zarządca 
3 architect architekt 
4 builder budowniczy 
5 chef szef kuchni 
6 cook kucharz 
7 doctor lekarz 
8 dentist dentysta 
9 engineer inżynier 
10 factory worker pracownik fabryki 
11 flight attendant stewardessa 
12 footballer piłkarz 
13 hairdresser fryzjer 
14 journalist dziennikarz 
15 lawyer prawnik 
16 bank manager menadżer banku 
17 model model, modelka 
18 musician muzyk 
19 nurse pielęgniarka 

20 pilot pilot 
21 policeman policjant 
22 policewoman policjantka 
23 receptionist recepcjonistka 
24 shop assistant sprzedawca 
25 soldier żołnierz 
26 teacher nauczyciel 
27 vet weterynarz 
28 waiter kelner 
29 waitress kelnerka 
  part 2 część 2 

30 other inni 
31 Do you work with other people? Czy pracujesz z innymi ludźmi? 
32 office biuro 
33 outside na zewnątrz 
34 Let's go outside Wyjdźmy na zewnątrz. 
35 inside wewnątrz 
36 Let's go inside. It's cold. Wejdźmy do środka. Jest zimno. 
37 street ulica 
38 in the street na ulicy 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 in the evening wieczorem 
40 at night w nocy 
41 at the weekend w weekend 
42 qualifications kwalifikacje 
43 special qualifications specjalne kwalifikacje 
44 foreign obcy 
45 foreign language obcy język 
46 uniform mundur 
47 wear a uniform nosić mundur 
48 earn zarabiać 
49 earn a lot of money zarabiać dużo pieniędzy 
50 walk iść pieszo 
51 walk to work iść pieszo do pracy 
52 use używać, korzystać 
53 use a computer używać komputera 
54 do sport uprawiać sport 
  part 3 część 3 
55 for za 
56 against przeciwko 
57 Are you for smoking in public places? Czy jesteś za paleniem w miejscu publicznym? 
58 tie krawat 

59 put on ubrać 
60 put on a skirt założyć spódnicę 
61 idea pomysł 
62 It's a bad idea. To jest zły pomysł. 
63 get dressed ubrać się 
64 trousers spodnie 
65 top koszulka 
66 get dirty brudzić się 
67 practical praktyczny 
68 simple prosty 
69 comfortable wygodny 
70 important ważny 
 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 3C   
1 age wiek 
2 call nazywać 
3 Call me Katie. Nazywaj mnie Katie. 
4 beer piwo 
5 wine wino 
6 alcohol alkohol 
7 lunchtime czas lunchu 
8 too także 
9 Me too. Ja też. 
10 market targowisko 
11 at the market na targowisku 
12 really naprawdę 
13 teach uczyć 
14 chemistry chemia 
15 She teaches English. Ona uczy angielskiego. 
16 kind rodzaj 
17 What kind of books do you like? Jaki rodzaj książek lubisz? 
18 How? jak 
19 How are you? Ja się masz? 
20 How many? Ile? (rzeczowniki policzalne) 

21 When? Kiedy? 
22 Where? Gdzie? 
23 Which?  Który? 
24 Who? Kto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH  ,,Coffee to take away’’   
1 quarter kwadrans 
2 It's a quarter past six. Jest kwadrans po szóstej. 
3 past po 
4 It's five past seven. Jest pięć po siódmej. 
5 half połowa 
6 It's half past five. Jest wpół do szóstej. 
7 full name pełne imię 
8 early wcześnie 
9 meeting spotkanie 
10 I have a meeting at 3 o'clock. Mam spotkanie o 3. 
11 far daleko 
12 The airport isn't far from the hotel. Lotnisko nie jest daleko od hotelu. 
13 single pojedynczy 
14 double podwójny 
15 large duży 
16 croissant rogal 
17 take away na wynos 
18 order take away zamówić na wynos 
 

  UNIT 4A   
1 others inni 
2 royalty rodzina królewska 
3 politician polityk 
4 TV presenter prezenter telewizyjny 
5 grandmother babcia 
6 grandfather dziadek 
7 daughter córka 
8 son syn 
9 husband mąż 
10 wife żona 
11 uncle wujek 
12 aunt ciocia 
13 niece siostrzenica, bratanica 
14 nephew siostrzeniec, bratanek 
15 cousin kuzyn 
16 brother-in-law szwagier 
17 sister-in-law szwagierka 
18 wristband mankiet; pasek do zegarka; opaska na rękę 
19 bow tie muszka 
20 tie krawat 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

21 sunglasses Okulary przeciwsłoneczne 
22 celebrity celebryta 
23 girlfriend przyjaciółka, sympatia 
 

  UNIT 4B   
  part 1 część 1 
1 have a shower brać prysznic 
2 have a coffee pić kawę 
3 do the housework wykonywać prace domowe 

4 My mother does all the housework. Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.  
5 start work  zaczynać pracę 
6 I start work at 8. Zaczynam pracę o 8. 
7 finish work  kończyć pracę 
8 I finish work at 4 p.m. Kończę pracę o 16. 
9 get dressed ubrać się 
10 wake up budzić się 
11 What time do you wake up? O której godzinie się budzisz? 
12 have lunch at work jeść lunch w pracy 
13 go shopping iść na zakupy 
14 go to bed late późno chodzić spać 
15 have pizza for dinner mieć na obiad pizzę 
16 get home late wracać późno do domu 
17 He usually gets home late. On zazwyczaj wraca późno do domu. 
18 go to work by bus jeździć do pracy autobusem 
19 watch TV oglądać telewizję 
20 check emails sprawdzać maile 
  part 2 część 2 

21 Italian classes zajęcia z języka włoskiego 
22 She goes to Italian classes on Mondays. W poniedziałki ona chodzi na zajęcia z języka 

włoskiego. 
23 do homework odrabiać zadania domowe 
24 She never does homework. Ona nigdy nie odrabia zadń domowych. 
25 get up wstawać 
26 I get up at 6. Wstaję o 6. 
27 have breakfast jeść śniadanie 
28 do exercise ćwiczyć  
29 go home early wracać wcześnie do domu 
30 walk  iść pieszo 
31 I always walk to work. Zawsze chodzę pieszo do pracy. 
32 relax relaksować się 
33 take the dog for a walk wychodzić z psem na spacer 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

34 sleep spać 
35 I usually sleep for 7 hours. Zazwyczaj śpię 7 godzin. 
36 make dinner robić obiad 
37 have a bath kąpać się 
38 bored znudzony 
39 happy szczęśliwy 
40 stressed zestresowany 
41 sad smutny 
42 Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? 
43 tired zmęczony 
44 worried zmartwiony 
45 relaxed zrelaksowany 
46 whose czyj 
47 stressful stresujący 
48 aged w wieku 
49 He has two children, aged 9 and 16. On  ma dwójkę dzieci w wieku 9 i 16 lat. 
50 sports section dział sportowy 
  part 3 część 3 
51 market rynek, targ 
52 reservation rezerwacja 
53 busy zajęty 

54 I'm busy. Jestem zajęty. 
55 order zamówienie 
56 prepare przygotować 
57 prepare the food for dinner przygotowac jedzenie na obiad 
58 prepare for an exam przygotować się na egzamin 
59 suddenly nagle 
60 arrive przyjechać 
61 The bus arrives at 11. Autobus przyjeżdża o 11. 
62 full pełny 
63 The cinema is full.  Kino jest pełne. 
64 shout krzyczeć 
65 chef szef kuchni 
66 customer klient 
67 extra dodatkowy 
68 extra classes dodatkowe zajęcia 
69 plan planować 
70 collapse opaść 
71 a glass of wine kieliszek wina 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 4C   
  part 1 część 1 
1 second sekunda 
2 minute minuta 
3 thirty minutes trzydzieści minut 
4 hour godzina 
5 day dzień 
6 week tydzień 
7 month miesiąc 
8 every każdy 
9 I go to work every day. Chodzę do pracy każdego dnia 
10 always zawsze 
11 often często 
12 We often have spaghetti for dinner. Na obiad często mamy spaghetti. 
13 sometimes czasami 
14 hardly ever prawie nigdy 
15 never nigdy 
16 late  spóźniony 
17 You're late! Jesteś spóźniony! 
18 She's always late for work. Ona zawsze spóźnia się do pracy. 
19 hairdresser fryzjer/fryzjerka 

20 tired zmęczony 
21 news wiadomości 
22 I always watch the news in the evenings. Zawsze oglądam wiadomości wieczorami. 
23 check  sprawdzać 
24 check email sprawdzać maila 
25 chat gadać, rozmawiać 
26 chat online rozmawiać online 
  part 2 część 2 
27 worried zmartwiony 
28 teenager nastolatek 
29 unhealthy niezdrowy 
30 lifestyle styl życia 
31 parents rodzice 
32 generation pokolenie 
33 grandparents' generation pokolenie dziadków 
34 research  badania 
35 research shows that… badania pokazują, że… 
36 at least przynajmniej 
37 area obszar 
38 scientist naukowiec 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 have in common mieć coś wspólnego 
40 What do they have in common? Co oni mają ze sobą wspólnego? 
41 village wioska 
42 I live in a small village near Bydgoszcz. Mieszkam w małej wiosce w pobliżu Bydgoszczy. 
43 firstly po pierwsze 
44 secondly po  drugie 
45 Firstly we learn how to speak, secondly we learn 

how to write. 
Po pierwsze uczymy się jak mówić, po drugie 
uczymy się jak pisać. 

46 field pole 
47 He works hard in the field. On ciężko pracuje w polu. 

48 thirdly po trzecie 
49 social life życie towarzyskie 
50 diet  dieta 
51 to have a healthy diet mieć zdrową dietę 
52 shepherd pasterz 
53 stressed zestresowany 
54 meal  posiłek 
55 Breakfast is the most important meal. Śniadanie to najważniejszy posiłek. 
56 until aż do 
57 Don't tell her the truth until she doesn't calm 

down. 
Nie mów jej prawdy dopóki się nie uspokoi. 

 

  UNIT 5A   

  part 1 część 1 

1 remember pamiętać 
2 I can't remember. Nie pamiętam. 
3 downstairs na dole (w budynku) 
4 Let's go downstairs. Zejdźmy na dół. 
5 hear słyszeć 
6 I can't hear you. Nie słyszę cię. 
7 park parkować 
8 Can you park here? Czy tutaj można parkować? 
9 OK w porządku 
10 It isn't OK. To nie jest w porządku. 
11 possible możliwy 
12 arrive przyjechać, przybyć 
13 drive prowadzić (np. samochód) 
14 I can't drive a car. Nie umiem jeździć samochodem. 
15 traffic ruch uliczny 
16 terrible straszny 
17 over there tam 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

18 The car park is over there. Parking jest tam. 
19 main główny 
20 entrance wejście 
21 other inny 
22 audition przesłuchanie do roli (np. w teatrze) 
23 I have the audition for the part of the Snow 

White.  
Mam przesłuchanie do roli Królewny Śnieżki. 

24 singer piosenkarz, piosenkarka 
  part 2 część 2 
25 nervous nerwowy, zdenerwowany 

26 finally w końcu, nareszcie 
27 Finally you're here. W końcu jesteś. 
28 call wołać, wywoływać 
29 practise ćwiczyć 
30 turn kolejka 
31 It's your turn. Teraz twoja kolej. 
32 organizer organizator 
33 stage scena 
34 onto na  
35 Go onto the pavement. Wejdź na chodnik. 
36 judge sędzia 
37 speak up mówić głośniej 
38 winner  zwycięzca 
39 future przyszłość 
40 In the future W przyszłości 
41 record nagrywać 
42 contract kontrakt 
43 ferry prom 
44 audience widownia 
45 hit uderzyć; hit (np. bardzo znana piosenka) 
46 top ten czołowa dziesiątka  
47 top ten love songs czołowa dziesiątka najbardziej znanych piosenek 

o milości 
48 appearance wygląd; pojawienie się 
49 nightclub klub nocny 
50 copy kopia 
51 version wersja 
52 deodorant dezodorant 
 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 5B   
  part 1 część 1 
1 especially  szczególnie 
2 neighbour sąsiad 
3 I like fruit, especially apples.  Lubię owoce, a szczególnie jabłka.  
4 noise hałas 
5 make a lot of noise robić dużo hałasu 
6 noisy hałaśliwy,głośny 
7 Your dog is noisy. Twój pies jest głośny. 
8 cry płakać 
9 cause powodować 
10 Smoking causes a lot of diseases. Palenie powoduje wiele chorób. 
11 order kolejność 
12 Put the sentences in order. Ułóż zdania w kolejności. 
13 baby dziecko 
14 bark szczekać 
15 loudly głośno 
16 argue kłócić się 
17 a lot dużo 
18 They argue a lot. Dużo się kłócą. 
19 shout krzyczeć 

20 all the time cały czas 
21 She cries all the time. Ona cały czas płacze.  

part 2 część 2 
22 to be on być włączonym 
23 The TV is on. Telewizor jest włączony. 
24 loud głośny 
25 They have the radio on very loud. Mają bardzo głośno włączone radio.  
26 musical instrument instrument muzyczny 
27 flat mieszkanie 
28 I live in a flat. Mieszkam w mieszkaniu. 
29 upstairs na piętrze  
30 downstairs na parterze 
31 quite całkiem 
32 He's quite nice. On jest całkiem miły. 
33 awake przebudzony 
34 Are you awake? Nie śpisz? 
35 say goodbye żegnać się 
36 try próbować 
37 He's trying to open the door. On próbuje otworzyć drzwi. 
38 sound dźwięk 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 the sound of music dźwięk muzyki 
40 silence cisza 
41 Switzerland Szwajcaria 
42 strict surowy 
43 strict rules surowe zasady 
44 without bez 
45 I drink tea without sugar. Piję herbatę bez cukru. 
46 headphones słuchawki 
47 furniture meble 
 

  UNIT 5C   
  part 1 część 1 
1 monument pomnik 
2 weather pogoda 
3 What's the weather like? Jaka jest pogoda? 
4 cloudy  pochmurno 
5 cold zimno 
6 foggy mgliście 
7 hot gorąco 
8 snowing śnieżnie 
9 It's snowing. Pada śnieg. 
10 sunny słonecznie 
11 raining deszczowo 
12 It's raining. Pada deszcz. 
13 warm ciepło 
14 cool  chłodno 
15 spring wiosna 
16 summer lato 
17 autumn jesień 
18 winter zima 
19 change zmieniać 
20 In England the weather often changes. W Anglii pogoda często sie zmienia. 
21 century wiek 
22 the twentieth century wiek dwudziesty 
23 area obszar 
24 ice-skating rink lodowisko 
  part 2 część 2 
25 enormous ogromny 
26 wonderful cudowny 
27 science nauka 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

28 the Science Museum Muzeum Nauki 
29 size rozmiar 
30 life-size naturalnej wielkości 
31 exhibit wystawa 
32 full pełny 
33 The bus is full of people. Autobus jest pełen ludzi. 
34 art sztuka 
35 design projekt, projektować 
36 She designs clothes. Ona projektuje ubrania. 
37 amazing niesamowity 
38 come out wychodzić 
39 When the sun comes out... Kiedy słońce wychodzi... 
40 cross the road przejść przez ulicę 
41 statue statua 
42 shine świecić 
43 The sun is shining. Słońce świeci. 
44 top góra 
45 From the top of the hill you can see the whole 

city. 
Ze wzgórza można zobaczyć całe miasto. 

46 including łącznie z 
47 Everybody is coming to the party, including 

Mark. 
Wszyscy przychodzą na przyjęcie, łącznie z 
Markiem. 

48 open-air na świeżym powietrzu 
49 open-air theatre teatr na świeżym powietrzu 
50 plant roślina 
51 middle środek 
52 in the middle of the city w środku miasta 
53 exist istnieć 
54 character postać (z filmu, książki) 
55 over there tam 
56 The toilet is over there. Toaleta jest tam. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  PRACTICAL ENGLISH: ,,In a clothes shop’’   
  part 1 część 1 
1 jacket kurtka; żakiet 
2 jeans dżinsy 
3 shirt koszula 
4 T-shirt koszulka z krótkim rękawem 
5 skirt spódnica 
6 shoes buty 
7 sweater sweter 
8 trousers spodnie 
9 another inny 
10 meet spotkać 
11 I'm meeting Mary today. Dzisiaj spotykam się z Mary. 
12 answer odpowiedź, odpowiedzieć 
13 Can you answer my question? Czy możesz odpowiedzieć na moje pytanie? 
14 need potrzebować, musieć 
15 I need two glasses of flour. Potrzebuję dwie szklanki mąki. 
16 I need to go.  Muszę iść.  

part 2 część 2 

17 apologize przepraszać 
18 I'm sorry. Przykro mi. / Przepraszam. 
19 I'm so sorry. Tak mi przykro. 
20 I'm really sorry. Naprawdę mi przykro. 
21 That's OK.  W porządku. 
22 Don't worry. Nie martw się. 
23 No problem. Nie ma problemu. 
24 size rozmiar 
25 What size are you? Jaki masz rozmiar? 
26 try on przymierzyć 
27 Can I try this shirt on? Czy mogę przymierzyć tę koszulę? 
28 How much is this shirt? Ile kosztuje ta koszula? 
29 How much are these trousers? Ile kosztują te spodnie? 
30 Can I help you? Czy mogę pomóc? 
31 medium średni 
32 medium size rozmiar średni; "M" 
33 small mały 
34 large duży 
35 extra large bardzo duży 
36 changing rooms przebieralnie 
37 over there tam 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 
part 3 część 3 

38 pound funt 
39 pence / p pens 
40 £5.50 (five pounds fifty) pięć funtów pięćdziesiąt (pensów) 
41 office biuro 
42 stand stać 
43 outside na zewnątrz 
44 Let's go outside. Chodźmy na zewnątrz. 
45 boss szef 
46 love kochać 
47 I love your new dress. Bardzo podoba mi się twoja nowa sukienka. 
48 cool super; "cool" 
49 right now teraz 
50 silly głupi 
51 Don't be silly. Nie bądź głupi. 
52 wait czekać 
53 Wait for me. Zaczekaj na mnie. 
54 have to musieć 
55 I have to go home. Muszę iść do domu. 
56 wrong źle 
57 What's wrong? Coś nie tak? 

58 No way. Nie ma mowy. 
 

  UNIT 6A   
  part 1 część 1 
1 forget zapomnieć 
2 Don't forget about homework. Nie zapomnij o zadaniu domowym. 
3 rainy deszczowy 
4 suddenly nagle 
5 different inny, różny 
6 They're completely different. Oni są zupełnie różni. 
7 change zmienić 
8 I want to change my hairstyle. Chcę zmienić fryzurę. 
9 rent wynająć 
10 rent a flat wynająć mieszkanie 
11 floor podłoga 
12 robbery napad 
13 bank robbery napad na bank 
14 dead martwy 
15 take wziąć 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

16 take this money weź te pieniądze 
17 dangerous niebezpieczny 
18 stop zatrzymać, powstrzymać 
19 You can't stop him. Nie możesz go powstrzymać. 
20 take place mieć miejsce 
21 The story takes place in England. Historia ma miejsce w Anglii. 
22 romantic romantyczny 
  part 2 część 2 
23 important ważny 
24 immediately natychmiast 
25 You must start immediately. Musisz zacząć natychmiast. 
26 happen stać się, zdarzyć się 
27 What happened? Co się stało? 
28 go out of wyjść 
29 go out of the restaurant wyjść z restauracji 
30 together razem 
31 then następnie 
32 I have dinner at 4 p.m. Then I watch TV. Obiad mam o 4. Następnie oglądam telewizję. 
33 fall spaść 
34 put down odłożyć 
35 Put down this vase. Odłóż ten wazon. 

36 pick up podnieść 
37 ring dzwonić 
38 The phone rings every morning. Telefon dzwoni każdego ranka. 
39 answer odpowiadać; odebrać (telefon) 
40 Can you answer the phone, please? Czy możesz odebrać telefon? 
41 find znaleźć 
42 press nacisnąć 
43 press the button nacisnąć guzik 
44 wrong źle 
45 You've got the wrong number. Masz zły numer. 
46 voice głos 
47 message wiadomość 
48 give dać; przekazać (np. wiadomość) 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 6B    
  part 1 część 1 
1 January styczeń 
2 February luty 
3 March marzec 
4 April kwiecień 
5 May maj 
6 June czerwiec 
7 July lipiec 
8 August sierpień 
9 September wrzesień 
10 October październik 
11 November listopad 
12 December grudzień 
13 first pierwszy 
14 second drugi 
15 third trzeci 
16 fourth czwarty 
17 fifth piąty 
18 sixth szósty 
19 seventh siódmy 

20 eighth ósmy 
21 ninth dziewiąty 
22 tenth dziesiąty 
23 4th May (the fourth of May) czwarty maja  

part 2 część 2 
24 depressing przygnębiający 
25 a depressing film przygnębiający film 
26 psychologist psycholog 
27 dark ciemny 
28 It's dark. Jest ciemno. 
29 to be short of brakować komuś czegoś 
30 I'm short of money. Brakuje mi pieniędzy. 
31 feel czuć się 
32 I feel bad. Czuję się źle. 
33 break złamać 
34 break New Year's resolutions nie dotrzymać noworocznych postanowień 
35 light jasny 
36 during podczas 
37 stay zostać 
38 stay in bed zostać w łóżku 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

39 until do 
40 I usually work until 6. Zazwyczaj pracuję do 6. 
41 mood nastrój 
42 I'm in a good mood. Jestem w dobrym nastroju. 
43 asleep uśpiony; we śnie 
44 The baby is asleep. Dziecko śpi. 
45 depend zależeć 
46 It depends on the weather. Zależy od pogody. 
47 pale blady 
48 asparagus szparagi 
49 leaf liść 
50 leaves liście 
51 Easter Sunday Wielkanocna niedziela 
52 hate nienawidzić 
53 I hate cooking. Nienawidzę gotować. 
54 mind mieć coś przeciwko 
55 I don't mind walking in the rain. Nie mam nic przeciwko spacerowi w deszczu. 
56 love uwielbiać; kochać 
57 I love swimming. Uwielbiam pływać. 
58 I like playing tennis. Lubię grać w tenisa. 

 

  UNIT 6C   

  part 1 część 1 
1 kind of music rodzaj muzyki 
2 hip hop hip hop 
3 rock rock 
4 classical music muzyka klasyczna 
5 Latin latynoska; Łacina 
6 jazz jazz 
7 reggae reggae 
8 blues blues 
9 heavy metal heavy metal (ciężki metal) 
10 R&B R&B 
11 singer piosenkarz 
12 band zespół muzyczny 
13 soundtrack ścieżka filmowa 
14 member członek 
15 Are you a member of a forum? Czy jesteś członkiem forum? 
16 gig concert 
17 channel kanał 
18 music channel kanał muzyczny 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

19 download ściągać 
20 Do you download films? Czy ściągasz filmy? 
21 look for szukać 
22 What are you looking for? Czego szukasz? 
23 lyrics tekst piosenki 
24 karaoke karaoke 
25 stressed zestresowany 
26 particular szczególny 
 27 Would you like to hear a particular song? Czy chciałbyś usłyszec jakąś szczególną 

piosenkę? 

28 piece of music utwór 
29 male męski; mężczyzna 
30 female damski; kobieta  

part 2 część 2 
31 concert hall sala koncertowa 
32 orchestra orkiestra 
33 brilliantly znakomicie 
34 The orchestra is playing brilliantly. Orkiestra gra znakomicie. 
35 conductor dyrygent 
36 musician muzyk 
37 poor biedny 
38 save uratować 
39 crime zbrodnia; przestępstwo 
40 addiction uzaleznienie 
41 drug addiction uzależnienie od narkotyków 
42 through poprzez; przez 
43 Go through the forest. Idź przez las. 
44 area obszar 
45 poor areas in the city biedne obszary w mieście 
46 practise ćwiczyć 
47 instead of zamiast 
48 I would like to go to the party instead of staying 

at home. 
Wolałbym iść na imprezę zamiast siedzieć w 
domu. 

49 steal kraść 
50 shoot strzelać 
51 He shoots birds. On strzela do ptaków. 
52 viola altówka 
53 escape uciec 
54 escape from prison uciec z więzienia 
55 return wrócić 
56 return from holidays wrócić z wakacji 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

57 frequently często 
58 She frequently visits us. Ona często nas odwiedza. 
59 conduct dyrygować orkiestrą 
60 miss tęsknić 
61 Do you miss me? Czy tęsknisz za mną? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


