
                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 

 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 6A SHOT ON LOCATION   

  part 1  część 1 
1 based on na podstawie, w oparciu o 
2 based on a true story w oparciu o prawdziwą historię 
3 design projektować 
4 inhabit zamieszkiwać 
5 Most of the islands in this area are inhabited.  Większość wysp w tym rejonie jest zamieszkana. 

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

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

9 photograph fotografia; fotografować 
10 transform przekształcać; zamieniać 
11 Your body transforms calories into energy. Ciało zamienia kalorie w energię. 
12 welcome witać 
13 servant służący 
14 interior wewnętrzny; wnętrze 
15 exterior zewnętrzny; część zewnętrzna 
16 scene scena 
17 wound rana, zranić 
18 Such a wound would cause instant death. Taka rana spowodowałaby natychmiastową 

śmierć. 
19 More than 400 people were wounded. Rannych zostało ponad 400 osób. 
20 tomb grobowiec 
21 edge krawędź; skraj 
22 The house was placed on the edge of the wood. Dom był usytuowany na skraju lasu. 

23 respectable poważany, szanowany 
24 pen-name pseudonim literacki 
25 setting otoczenie; sceneria filmu 
26 earl hrabia 
27 countess hrabina 
  part 2  część 2 

28 action film film akcji 
29 animation animacja 
30 comedy komedia 
31 drama dramat 
32 historical film film historyczny 
33 horror film horror 
34 musical musical (film muzyczny) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 rom-com komedia romantyczna 
36 science fiction film film science fiction 
37 thriller thriller 
38 war film film wojenny 
39 western western 
40 violent pełen przemocy 
41 scary straszny 
42 moving poruszający 
43 audience widownia 
44 cast obsada 
45 The popular actress has joined the cast of a TV 

series. 
Popularna aktorka dołączyła do obsady serialu 
telewizyjnego. 

46 extra statysta (w filmie) 
47 plot fabuła 
48 The play had a weak plot.  Sztuka miała słabą fabułę. 
49 review recenzja 
50 The play got good reviews. Sztuka dostała dobre recenzje. 
51 script scenariusz 
52 sequel kontynuacja (książki, filmu) 
53 soundtrack ścieżka dźwiękowa do filmu 
54 Who composed the music for this soundtrack? Kto skomponował muzykę do tej ścieżki 

dźwiękowej? 
55 special effects efekty specjalne 
56 star gwiazda 
57 subtitles napisy do filmu 
58 direct wyreżyserować 
59 dub dubingować 
60 The film was dubbed into other languages. Film został zdubingowany w innych językach. 
61 play the part of grać rolę (kogoś) 
62 The film is set in New York. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku. 
63 The film was shot/filmed on location in…. Film został nakręcony w plenerze w… 
64 be on pokazywać (kogoś, coś w telewizji) 
65 What's on TV today? Co dzisiaj jest w telewizji? 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 6B JUDGING BY APPEARANCES   
  part 1  część 1 
1 judge sądzić; sędzia 
2 appearance wygląd 
3 judge people by appearance oceniać ludzi po pozorach  
4 networking site portal społecznościowy 
5 profile profil 
6 newborn baby nowo narodzone dziecko 
7 projection  wyobrażenie 
8 significant znaczący 
9 purpose cel 
10 mainly for business purposes głównie dla celów biznesowych 
11 career kariera 
12 achieve  osiągnąć 
13 achieve faster progress osiągnąć szybszy postęp 
14 response odpowiedź 
15 other half druga połowa (o żonie lub mężu) 
16 carefree beztroski 
17 escapist eskapista (osoba uciekająca do krainy marzeń)  
18 a different side of yourself inna strona ciebie 
19 day-to-day zwykły, codzienny 
20 The local administration handles the problems 

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

21 grow up dorastać 
22 face stawić czoła 
23 You have to face the problems. Musisz stawić czoła problemom. 
24 caricature karykatura 
25 rigid surowy, twardy, nieugięty 
26 rigid education system sztywny system edukacji 
27 rigid and bureaucratic regulations surowe i biurokratyczne przepisy 
28 take something too seriously brać coś zbyt poważnie 
  part 2  część 2 
29 related powiązany 
30 related to the case związany ze sprawą 
31 label metka, etykieta 
32 identifiable możliwy do zidentyfikowania 
33 political beliefs przekonania polityczne 
34 personality  osobowość 
35 well-known dobrze znany 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

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

37 webcam kamera internetowa 
38 dress up wystroić się; przebierać się 
39 dress up as a pirate przebrać się za pirata 
40 social media media społecznościowe 
41 capacity zdolność 
42 knee kolano 
43 lips wargi 
44 shoulder ramię 
45 stomach brzuch, żołądek 

46 tongue język 
47 bite gryźć 
48 bite your nails obgryzać paznokcie 
49 clap klaskać 
50 kick kopać 
51 nod skinąć głową 
52 She nodded to greet us when we walked in. Gdy weszliśmy, skinęła głową na powitanie. 

53  point at someone wskazać na kogoś 
54 smell zapach; wąchać 
55 Do you smell smoke? Czy czujesz dym? 
56 It smells really good. Pachnie naprawdę dobrze. 
57 stare at someone gapić się na kogoś 
58 taste smakować 
59 Taste it. Don't you think it's too salty? Posmakuj. Czy nie jest twoim zdaniem za słone? 
60 The soup tastes really good. Zupa smakuje naprawdę dobrze. 
61 throw rzucić 
62 touch dotknąć 
63 whistle gwizdać 
64 criminal kryminalista 
65 Scandinavian Skandynaw, Skandynawka 
66 dyed farbowane (np. włosy) 
67 homeless bezdomny 
  part 3  część 3 
68 matter liczyć się 
69 That was all that mattered for him. To było wszystko, co się dla niego liczyło. 
70 amazed zdumiony 
71 performance występ 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

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

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

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

74 stereotype stereotyp 
75 judge a book by its cover oceniać po pozorach 
76 social scientist specjalista w zakresie nauk społecznych 
77 level poziom 
78 vitally istotnie, niezmiernie 
79 vitally important niezmiernie ważne 
80 to be linked to być związanym z 
81 stay away from someone trzymać się z daleka od kogoś 
82 dominant dominujący 
83 persist utrzymywać, nie ustępować, nie przestawać 
84 Tom persists in thinking  he's always right. Tom nie przestaje wierzyć, że zawsze ma rację. 

85 accurate dokładny, precyzyjny 
86 accurate description dokładny opis 
87 accurately dokładnie, trafnie 
88 I will try to describe her accurately. Postaram się dokładnie ją opisać. 
89 socio-economic społeczno ekonomiczny 
90 lack of something brak czegoś 
91 lack of experience brak doświadczenia 
92 worldly światowy (o człowieku) 
93 enthusiasm  entuzjazm 
94 underdog słabsza drużyna (strona przegrywająca w meczu, 

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

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 7A EXTRAORDINARY SCHOOL FOR BOYS 
  

  part 1  część 1 
1 extraordinary nadzwyczajny 
2 boarding school szkoła z internatem 
3 graduate kończyć uniwersytet; absolwent uniwersytetu 
4 He is a Harvard graduate and holds a PhD in 

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

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

Co roku około 3 miliony młodych ludzi kończy 
studia. 

6 head teacher dyrektor szkoły 
7 nursery school przedszkole (Wielka Brytania) 
8 primary school szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii dla 

dzieci od 5 do 11 lat 
9 secondary school  szkoła średnia w Wielkiej Brytanii (11-16 lat) 
10 state school szkoła państwowa 
11 pupil uczeń 
12 religious  religijny 
13 term semestr (brytyjski angielski) 
14 The school year  is divided into two terms. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

15 kindergarten przedszkole  
16 elementary school szkoła podstawowa w Stanach Zjednoczonych 

(6-10 lat) 
17 middle school / junior high school szkoła w Stanach Zjednoczonych, odpowiednik 

polskiego gimnazjum (10-14 lat) 
18 high school szkoła średnia w stanach Zjednoczonych (15-18 

lat) 
19 college szoła wyższa 
20 semester semestr (amerykański angielski) 
21 grade rocznik, klasa (w szkole w Stanahc 

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

klasy. 
23 be expelled zostac wydalonym (ze szkoły, organizacji) 
24 behave well / badly zachowywac się dobrze / źle 
25 punish ukarać 
26 cheat oszukiwać; ściągać (na teście, egzaminie) 
27 fail an exam nie zdać egzaminu 
28 pass an exam zdac egzamin 
29 take/do an exam  przystąpić do egzaminu 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

30 revise for an exam uczyć się do egzaminu 
31 educate edukować 
32 He was educated at a private school. Uczył się w szkole prywatnej. 
33 bring up wychowywać 
34 She was brought up by her grandparents. Była wychowywana przed dziadków. 

  part 2  część 2 

35 learn uczyc się (zdobyć wiedzę lub umiejętność) 
36 He's learning to drive a car. Uczy się jazdy samochodem. 
37 study uczyć się (gdy chodzi o proces uczenia a nie 

wyniki) 
38 I've been studying all night. Uczyłem się całą noc. 
39 megabytes megabajty 
40 gigabytes gigabajty 
41 develop shoulder muscles rozwijać mięśnie ramion 
42 develop a new drug opracowac nowy lek 
43 develop skills rozwijać umiejętności 
44 the theory of relativity teoria względności 
45 punishment kara 
46 strict surowy (np. nauczyciel) 
47 choir chór 
48 choirmaster dyrygent chóru 
49 accomplished znakomity, utalentowany 
50 be behind someone pozostawiac w tyle za kimś 
51 The boys are a long way behind the girls in 

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

52 single-sex school szkoła wyłącznie męska lub żeńska 
53 optional nieobowiązkowy 
54 I completely agree that… Całkowicie się zgadzam, że… 
55 I partly agree that… Częściow zgadzam się, że.. 
56 I completely disagree that… Całkowicie się nie zgadzam, że… 
57 first of all po pierwsze 
58 My second point is that… Druga kwestia to… 
59 Another important point is that… Inna ważna kwestia to… 
60 finally w końcu, wreszcie 
61 mark ocena (zazwyczaj w postaci punktów) 
62 grade ocena (w amerykańskim systemie nauczania w 

postaci liter: A, B, C, D, E, F) 
63 level poziom 
64 unless chyba że, jeżeli nie 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

65 Unless you hurry, we will be late. Jeżeli się nie pospieszysz, spóźnimy się. 
66 until do; dopóki, aż 
67 Can't you wait until you get home? Nie możesz zaczekać, aż dotrzesz do domu? 
68 as soon as gdy tylko 
69 As soon as you get home, call me. Gdy tylko dotrzesz do domu, zadzwoń do mnie. 
  part 3  część 3 
70 delighted zachwycony, uszczęśliwiony 
71 give someone a hug przytulić kogoś 
72 wonder zastanawiać się 
73 I wonder why… Zastanawiam się dlaczego… 
74 genius geniusz 
75 prodigy cud, wyjątkowy talent 
76 a child prodigy cudowne dziecko 
77 controversy kontrowersja 
78 determined zdeterminowany 
79 I'm determined to learn Spanish. Jestem zdetermonowana uczyć się 

hiszpańskiego. 
80 forbidden zakazany 
81 compulsory obowiązkowy 
82 compulsory education obowiązek szkolny 
83 outstanding wybitny 
84 violinist skrzypek, skrzypaczka 
85 excel in something wyróżniać się w czymś 
86 rebel buntowac się 
87 co-operate współpracować 
88 violent arguments gwałtowne kłótnie 
89 take up podjąć, rozpocząć, zainteresowac się (np. hobby) 
90 resent mieć pretensje; nienawidzić 
91 defend bronić 
92 apply aplikować (np. o pracę); zastosować 
93 apply for  a visa złożyc wniosek o wizę 
94 apply rules zastosować przepisy 
95 pushy natrętny, natarczywy 
96 accompany towarzyszyć  
97 It should be accompanied by safety conditions. Powinny temu towarzyszyć  warunki 

bezpieczeństwa. 
 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 7B IDEAL HOME   
  part 1  część 1 
1 taste gust, smak 
2 immediately natychmiast 
3 afford pozwolić sobie na coś 
4 I can't afford a new car. Nie mogę sobie pozwolić na nowy samochód. 
5 independent niezależny 
6 stay awake nie zasnąć, czuwać 
7 drive someone mad doprowadzać kogoś do szału 
8 in the country na wsi 
9 on the outskirts of London na obrzeżach Londynu 
10 village wioska 
11 on the west coast na zachodnim wybrzeżu 
12 on the third floor na trzecim piętrze 
13 suburbs przedmieścia 
14 balcony balkon 
15 basement piwnica 
16 entrance wejście 
17 ground floor parter 
18 top floor ostatnie piętro 
19 chimney komin 
20 gate brama 
21 path ścieżka 
22 roof dach 
23 steps schody 
24 terrace taras 
25 patio patio 
26 wall mur; ściana 
27 made of stone zrobiony z kamienia 
28 ceiling sufit 
29 open fire kominek 
30 cosy przytulny 
31 modern nowoczesny 
32 spacious przestrzenny 
33 light jasny 
34 wooden floor drewniana podłogowa 
35 fireplace  kominek 
  part 2  część 2 
36 valley dolina 
37 settle osiedlić się 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

38 He settled in a small village. Osiedlił się w małej wiosce. 
39 eventually w końcu 
40 It took some time, but eventually I found you. To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię 

znalazłem. 
41 bookcase półka na książki, biblioteczka 
42 plain zwyczajny, prosty 
43 plain language prosty język 
44 overlook  wychodzić na  
45 The flat overlooks a beautiful park. Mieszkanie wychodzi na piękny park. 
46 tidy schludny, czysty 

47 adore uwielbiać 
48 turn something into something  zmienić coś w coś 
49 fire shots strzelać 
50 hang  wisieć 
51 This picture hung on the wall in my bedroom. Ten obraz wisiał na ścianie w mojej sypialni. 

52 property własność 
53 annual coroczny, doroczny 
54 Annual Comedy Festival Doroczny Festiwal Komedii 
55 remain pozostać 
56 remain silent zachować milczenie 
57 remain friends pozostać przyjaciółmi 
58 hi-tech nowocześnie urządzony; stosujący 

najnowocześniejsze techniki 
59 eco-friendly przyjazne dla środowiska 

 

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

1 gig  koncert 
2 dance floor parkiet do tańca 
3 to be keen on interesować się czymś; być zapalonym do czegoś 
4 I'm not very keen on running. Nie jestem zapalonym biegaczem. 
5 How about going to the club? A może poszlibyśmy do klubu? 
6 What about ordering a pizza? A może zamówimy pizzę? 
7 Shall we go there? Czy pójdziemy tam? 
8 We could meet there at five. Moglibyśmy spotkać się tam o 5. 
9 upset zmartwiony 
10 Where are you anyway? Gdzie tak w ogóle jesteś? 
11 I'm not going to make it. Nie dam rady. 
12 It won't happen again. Więcej się nie powtórzy. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

13 be off Być nieobecnym w pracy. 
14 It's not that I don't like him but… Nie chodzi o to, że go nie lubię, ale… 
15 to have a word with someone zamienić z kimś słówko 
16 He's such a professional. On jest takim profesjonalistą. 

 

  UNIT 8A SELL AND TELL   
  part 1  część 1 
1 once raz; dawniej, kiedyś 
2 once a month raz w miesiącu 

3 Once upon a time… Dawno, dawno temu… 
4 marvellous cudowny, wspaniały 
5 deal interes, transakcja; umowa, układ 
6 a fair deal sprawiedliwy  układ 
7 charming czarujący 
8 indicate wskazywać na coś, oznaczać 
9 These reports should clearly indicate whether or 

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

10 set up założyć (firmę, organizację) 
11 apart from poza, pomijając 
12 Apart from being noisy, he is a good roommate. Poza tym że jest hałaśliwy, jest dobrym 

współlokatorem. 
13 break up zerwać (z chłopakiem, dziewczyną) 
14 price tag metka z ceną 
15 veil welon 
16 move on iść do przodu (zmieniać coś  na lepsze; rozwijać 

się) 

17 scratch zadrapanie 
18 pick up odebrać (coś, kogoś - np. z lotniska) 
19 necklace naszyjnik 
20 dump rzucić (chłopaka, dziewczynę) 
21 outlet store centrum handlowe sprzedające produkty po 

niższych cenach 
22 department store dom towarowy 
23 bargain okazja, przecena; targować się 
24 We will bargain with the supplier over prices. Będziemy się targować z dostawcą o ceny. 
25 discount zniżka 
26 I was given a discount on this computer. Udzielono mi zniżki na ten komputer.) 
27 price tag metka z ceną  
28 receipt paragon 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

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

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

31 take something back zwrócić coś (np. do sklepu) 
  part 2  część 2 

32 admirable zachwycający; godny podziwu 
33 eccentric ekscentryczny 
34 obsessive natrętny, obsesyjny 
35 faulty wadliwy 
36 complimentary gratisowy 
37 fumes spaliny 

38 carriage wagon (w pociągu) 
39 puddle kałuża 
40 mouldy spleśniały 
41 chief executive dyrektor generalny 
42 bear znieść 
43 I can't bear this smell. Nie mogę znieść tego zapachu. 
44 swear przeklinać 
45 spoil psuć 
46 I don't want to spoil your fun. Nie chcę psuć ci zabawy. 
47 spoil a child rozpieszczać dziecko 
48 waste time marnować czas 
49 make it clear stawiać sprawę jasno 
50 hesitate wahać się  
51 departure odstępstwo (np. od normy) 
52 He ordered curry as a departure from his usual 

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

53 lose your temper stracić panowanie nad sobą 
54 threaten grozić 
55 They threatened to kill my family. Grozili, że zabiją moją rodzinę. 
56 flattery pochlebstwo 
  part 3  część 3 

57 achieve osiągnąć 
58 achievement osiągnięcie 
59 agreement ugoda, porozumienie 
60 argument kłótnia; argument 
61 have an argument; argue kłócić się 
62 attach przymocować, załączyć 
63 attach a photo załączyć zdjęcie 
64 attachment załącznik 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

65 choice wybór 
66 She never approves of his choices. Ona nigdy nie pochwala jego wyborów. 
67 compensate rekompensować 
68 I will compensate you for your expenses. Zrekompensuję twoje wydatki. 
69 compensation rekompensata, odszkodowanie 
70 complain narzekać, składać skargę 
71 The customer complained to the manager of the 

store. 
Klient złożył skargę do kierownika sklepu. 

72 complaint skarga 
73 deliver dostarczać 
74 delivery dostawa 

75 demonstrate demonstrować 
76 demonstration demonstracja 
77 explain wyjaśnić 
78 Can you explain that to me? Czy możesz to mi wyjaśnić? 
79 explanation wyjaśnienie 
80 loss strata 
81 He's fully responsible for the loss. On jest w pełni odpowiedzialny za tę stratę. 
82 payment opłata 
83 respond odpowiadać 
84 response odpowiedź 
85 sale sprzedaż; wyprzedaż 
86 The company has been for sale since the fall of 

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

87 succeed odnieść sukces 
88 success sukces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 8B WHAT’S THE RIGHT JOB FOR YOU.   
  part 1  część 1 
1 apply for a job składać podanie o pracę 
2 application wniosek, podanie, aplikacja 
3 do overtime robić nadgodziny 
4 shift zmiana w pracy 
5 I work morning shift every other day. Co drugi dzień pracuję na poranną zmianę. 
6 promote dać awans 
7 promotion awans 
8 get promoted dostać awans 
9 resign rezygnować 
10 He resigned from the position at the end of 

2010. 
Zrezygnował z tego stanowiska pod koniec 
2010 roku. 

11 resignation rezygnacja 
12 quit odejść z pracy; rzucić np.. Palenie 
13 You should quit smoking. Powinieneś rzucić palenie. 
14 make redundant zwolnić (nie z winy pracownika) 
15 To keep the company alive half of the workforce 

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

16 fire / sack zwolnić (zazwyczaj z winy pracownika) 
17 He was sacked / fired. Został wyrzucony z pracy. 
18 retire przejść na emeryturę 
19 retirement emerytura 
20 set up a business założyć swój biznes 
21 advert reklama; ogłoszenie (np. o pracę) 
  part 2  część 2 
22 part-time job praca na pół etatu 
23 full-time job praca na cały etat 
24 self-employed samozatrudniony 
25 employ zatrudnić 
26 employ a hundred people zatrudniać 100 osób 
27 employment zatrudnienie 
28 conditions of employment warunki zatrudnienia 
29 temporary tymczasowy 
30 temporary job dorywcza praca 
31 unemployed bezrobotny 
32 How long have you been unemployed? Jak długo jesteś bezrobotny? 
33 well qualified dobrze wykwalifikowany 
34 qualify kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś 

pracy) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 I don't think he qualifies for the job. Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy. 
36 university degree stopień uniwersytecki 
37 permanent stały 
38 There can be permanent damage Może tam być trwałe uszkodzenie. 
39 permanent address stały adres 
40 work in for/in  a multinational company pracować dla / w międzynarodowej firmie 
41 work for Microsoft pracować dla Microsoft 
42 be in charge of być odpowiedzialnym za / nadzorować 
43 be in charge of the Marketing Department nadzorować Dział Marketingu 
44 be responsible for loans być odpowiedzialnym za pożyczki 
45 I'm at school / university. Uczę się w szkole / na uniwersytecie. 
46 I'm in my third year. Jestem na trzecim roku.  
  part 3  część 3 
47 science nauka 
48 scientist naukowiec 
49 law prawo 
50 against the law niezgodnie z prawem 
51 lawyer prawnik 
52 musician muzyk 
53 pharmacy farmacja 
54 pharmacist farmaceuta 
55 farm farma, gospodarstwo rolne 
56 farmer rolnik 
57 translate tłumaczyć 
58 translation tłumaczenie 
59 salary wypłata 
60 amount ilość 
61 What amount of money do you need to borrow? Ile pieniędzy musisz pożyczyć? 
62 follow your instincts podążać za instynktami 
63 complex skomplikowany, złożony 
64 solve problems rozwiązywać problemy 
65 calculate obliczyć 
66 Calculate your monthly expenses. Oblicz swoje miesięczne wydatki. 
67 dragon's den jaskinia smoka 
68 contestant uczestnik (np.konkursu) 
69 nickname ksywka, nadać ksywkę 
70 intimidating onieśmielający 
71 The shape of the opposing players intimidated 

us. 
Kondycja graczy przeciwnej drużyny 
onieśmielała nas. 

72 multi-millionaire multimilioner 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

73 take a share in the profits mieć udział w zyskach 
74 entrepreneur przedsiębiorca 
75 market rynek, targ 
76 buy fruit at the market kupować owoce na rynku 
77 We launched a new product into the market. Wprowadziliśmy nowy produkt na rynek. 

78 dread bać się 
79 dreaded budzący postrach 
80 profitable company firma przynosząca zyski 
81  reject (verb) odrzucić 
82 reject an idea odrzucić pomysł 
83 be successful odnieść sukces 
84 make it on your own zrobić coś samemu 
85 worthless bezwartościowy 

 

  UNIT 9A LUCKY ENCOUNTERS   
  part 1  część 1 

1 encounter spotkanie; zetknięcie; potyczka (drużyn 
sportowych) 

2 There's is an encounter today at Anfield Road - 
Liverpool F.C. versus Everton. 

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

3 We've run out of petrol. skończyła nam się benzyna 
4 queue kolejka 
5 it has something to do with… to ma coś wspólnego z… 
6 hitchhike jechać autostopem 
7 look up spojrzeć w górę 
8 ticket inspektor kotroler biletów 
9 rudely niegrzecznie 
10 behave rudely zachowywac się niegrzecznie 
11 upset zmartwiony 
12 intend zamierzać 
13 What do you intend to do? Co zamierzasz zrobić? 
14 terminal terminal (na lotnisku, dworcu) 
15 tutor prywatny nauczyciel 
16 properly odpowiednio 
17 They reacted properly. Odpowiednio zareagowali. 
18 We were absolutely freezing. Było nam strasznie zimno. 
19 shiver with cold trząść się z zimna 
20 pass przechodzić; przejżdżać; podawać 
21 Pass me the key, please. Podaj mi proszę klucz. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

22 He passed the library. Minął bibliotekę. 
23 boot bagażnik (w samochodzie) 
24 petrol tank bak (na paliwo) 
25 pour in wlać 
  part 2  część 2 
26 the more the …… im więcej tym… 
27 The more I practise the better I play. Im więcej ćwiczę, tym lepiej gram. 
28 pocket kieszeń 
29 consider rozważać; uznawać;  
30 Do you consider yourself to be a lucky person? Czy uważasz się za osobę, która ma szczęście? 

31 particularly szczególnie 

32 Beaches are particularly crowded in the 
summer. 

Plaże są szczególnie zatłoczone latem. 

33 question pytanie; kwestia 
34 It's a question of luck. To kwestia szczęścia. 
35 obviously oczywiście; jak wiadomo 
36 Obviously there are small changes. Oczywiście są małe zmiany. 
37 factor czynnik 
38 Recent research shows that Ostatnie badania pokazują, że… 
39 various rożne 
40 elite elita, elitarny 
41 come to light wychodzić na jaw 
42 

Fascinating facts came to light. Na światło dzienne wyszły fascynujące fakty. 
43 coordinated skoordynowany 
44 coaching trenowanie, szkolenie 
45 vital ważny, istotny 
46 The heart is a vital organ in our body. Serce jest niezbędnym organem w naszym ciele. 

47 to be of great importance mieć ogromne znaczenie 

48 It is of great importance that we apply the 
agreement as soon as possible. 

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

49 determine ustalić 
50 The lie-detector test will determine if he's telling 

the truth. 
Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on 
mówi prawdę. 

  part 3  część 3 

51 luck szczęście 
52 lucky mający szczęście; pomyślny; szczęśliwy 
53 Lucky you. Szczęściarz z ciebie. 
54 unlucky pechowy, nieszczęśliwy 
55 luckily na szczęście 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

56 Luckily, she stopped in time to avoid an accident. Szczęśliwie, zatrzymała się w porę, żeby uniknąć 
wypadku. 

57 unluckily niestety, na nieszczęście 
58 comfort wygoda 
59 comfortable wygodny 
60 uncomfortable niewygodny 
61 comfortably wygodnie 
62 live comfortably żyć wygodnie 
63 uncomfortably niewygodnie 
64 patience cierpliwość 
65 patient cierpliwy 

66 impatient niecierpliwy 
67 patiently cierpliwie 
68 impatiently niecierpliwie 
69 care troska, opieka 
70 intensive care oddział intensywnej opieki medycznej 
71 careful ostrożny 
72 careless nieostrożny 
73 carefully ostrożnie 
74 drive carefully jechac ostrożnie 
75 carelessly nieostrożnie; nieuważnie 

 

  

UNIT 9B Too much information!   
  part 1  część 1 
1 enough money wystarczająco dużo pieniędzy 
2 

tall enough to reach the shelf wystarczająco wysoki, żeby dosięgnąć do półki 
3 too much money za dużo pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 
4 too many people za dużo ludzi (rzeczowniki policzalne) 
5 a little money  trochę pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 
6 a few friends kilkoro przyjaciół (rzeczowniki policzalne) 
7 very little time bardzo mało czasu 
8 very few friends bardzo mało przyjaciół 
9 too zbyt, za 
10 too expensive za drogi 
11 catch a bad cold mocno się przeziębić 
12 tough trudny; nieustępliwy 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

13 Don't be so tough with her. Nie bądź dla niej taki twardy. 
14 

We've been through some tough times. Przechodziliśmy przez ciężki okres. 
15 survey ankieta, przeprowadzać sondaż 
16 1000 people were surveyed. Sondaż przeprowadzono wśród 1000 osób. 
17 recent survey ostatnie badania 
18 information overload przeładowanie informacjami 
19 as a result of something w wyniku czegoś 
20 These figures will continue to rise as a result of 

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

21 anxious zaniepokojony, zatroskany 
22 to be anxious about somebody niepokoić się o kogoś 
23 productive efektywny, produktywny 
  part 2  część 2 
24 hit uderzać, atakować, przybywać 
25 relevant istotny 
26 relevant information istotne informacje 
27 obscure niejasny; mało znany 
28 They talk in an obscure jargon. Oni mówią trudnym do zrozumienia językiem. 
29 Official policy has changed for obscure reasons. Oficjalna polityka zmieniła się z niewyjaśnionych 

powodów. 
30 blogger bloger, osoba pisząca blog 
31 irritation irytacja, rozdrażnienie 
32 highlight podkreślić 
33 Scientists have highlighted three major 

problems. 
Naukowcy podkreślają trzy główne problemy. 

34 end up skończyć (np. gdzieś lub na robieniu czegoś) 

35 People end up multitasking. Kończy się na tym, że ludzie wykonują wiele 
zadań jednocześnie. 

36 without interruption bez przerwy 
37 app aplikacja 
38 disconnect odłączyć, oddzielić 
39 disconnect a cable odłączyć kabel 
40 disconnect from the web odłączyć od sieci (Internetu) 
41 willpower siła woli 
42 switch off your mobile phone wyłączyć telefon 
43 schedule rozkład jazdy; harmonogram, terminarz 
44 electronic devices sprzęty elektroniczne 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

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

goodbye. 
Zaniepokoiło mnie to, że wyszedłeś bez 
pożegnania. 

47 noise that disturbed my sleep hałas, który przeszkadzał mi we śnie 
48 common sense zdrowy rozsądek  
  part 3  część 3 
49 mouse myszka 
50 speaker głośnik 
51 USB cable kabel USB 
52 keyboard klawiatura 
53 memory stick pendrive 

54 plug wtyczka 
55 remote control pilot 
56 screen ekran 
57 socket gniazdko 
58 switch włącznik (np. światła) 
59 adaptor adapter (do kontaktu np. z wtyczki polskiej na 

angielską)  

60 headphones słuchawki 
61 switch off wyłączyć 
62 switch on włączyć (światło, alarm, urządzenie) 
63 switch the flashlight on włączyć latarkę 
64 turn down the heating zmniejszyć ogrzewanie 
65 turn down the radio ściszyć radio 
66 turn up the heating zwiększyć ogrzewanie 
67 plug in podłączyć coś (przy użyciu wtyczki) 
68 unplug wyjąć wtyczkę z kontaktu 
69 I set the alarm for 7 a.m. Ustawiłem budzik na 7 rano. 
70 volume głośność (radio, telewizja) 
71 press the "off" button nacisnąć guzik wyłączający 
72 programme the alarm zaprogramować budzik 
73 phone charger ładowarka do telefonu 
74 wise rozsądny, mądry 
75 The older you get, the wiser you become. Im jesteś starszy, tym stajesz się mądrzejszy. 

76 hilarious zabawny, komiczny 
77 announce ogłaszać, oznajmić 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

78 Tom and Mary have finally announced their 
engagement. 

Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny. 

79 intention intencja, zamiar 
 

  PRACTICAL ENGLISH 5 Unexpected events   
1 accuse of oskarżać o 
2 He accused her of lying. Oskarżył ją o kłamstwo. 
3 insist nalegać, uparcie twierdzić 
4 She insisted on coming. Ona nalegała, żeby przyjść. 
5 He insists that he's serious about her. Uparcie twierdzi, że traktuje ją poważnie. 

6 I need a word. Chciałbym zamienić z tobą słowo. 
7 right away natychmiast, teraz 
8 I'll go and ask him right away. Pójdę teraz i go zapytam. 
9 I'd like to know why she's here. Chciałbym wiedzieć dlaczego ona tutaj jest. 
10 I wonder if she likes me. Zastanawiam się, czy ona mnie lubi. 
11 Do you know where he is? Czy wiesz gdzie on jest. 
12 Could you tell me where he is? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie on jest? 
13 convince przekonać 
14 Your explanation didn't convince me. Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie. 

15 obvious oczywiste 
16 It's obvious you want to come back. To oczywiste, że chcesz wracać. 
17 either też  (w zdaniach przeczących) 
18 I don't like it either. Też tego nie lubię. 
19 That's a start. To na początek. 
20 So, that's a start, and we've heard of their other 

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

21 guess zgadywać, sądzić 
22 Better than nothing, I guess. Wydaje mi się, że lepsze to niż nic. 
23 What if I proposed to you? A co, gdybym się tobie oświadczył? 

24 embarrassing żenujący 
  

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 10A Modern icons   
1 drop out rzucić szkołę 
2 expel wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji)  
3 He was expelled from school. Został wydalony ze szkoły. 
4 found założyć instytucję, organizację 
5 co-found założyć z kimś instytucję, organizację 
6 Since then I've also co-founded two other 

enterprises. 
Od tego czasu, współzałożyłem również dwa 
inne przedsiębiorstwa. 

7 die of cancer umrzeć na raka 
8 monochrome screen ekran monochromatyczny 
9 4 megabyte (MB) memory pamięć czteromegowa 

10 to be commercially successful odnieść sukces komercyjny 
11 manufacture produkować 
12 tribute hołd, uznanie 
13 The minister paid tribute to the president. Minister złożył hołd prezydentowi. 

14 silhouette sylwetka, zarys 

15 He could just make out her silhouette in the 
dusk. 

On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w 
półmroku. 

16 incorporate włączyć, zawierać 

17 recent najnowszy, niedawny 
18 a recent photo of him jego aktualne zdjęcie 
19 outer space przestrzeń kosmiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 10B Two murder mysteries   

  part 1  część 1 
1 detective detektyw 
2 evidence (uncountable) dowody (niepoliczalny) 
3 The police gathered enough evidence to convict 

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

4 murder morderstwo, zamordować 
5 murderer morderca 
6 prove udowodnić 
7 solve rozwiązać 
8 solve a problem rozwiązać problem 

9 solve a mystery rozwiązać zagadkę 
10 victim ofiara 
11 witness świadek 
12 investigate prowadzić dochodzenie 
13 investigate the disappearance of a local 

businessman 
prowadzić dochodzenie w sprawie zniknięcia 
lokalnego biznesmena 

14 investigation dochodzenie 
15 illegally nielegalnie 
16 deliberately umyślnie, celowo 
17 You don't think I did that deliberately? Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo? 

18 be guilty of a crime być winnym zbrodni 
19 commit a crime popełnić przestępstwo 
20 Jack the Ripper Kuba Rozpruwacz 
21 unsolved mystery niewyjaśniona zagadka 
22 terrorize terroryzować 
23 inhabitant mieszkaniec 
24 powerless bezradny, bezsilny 
25 the police seemed powerless. Policja wydawała się bezsilna. 
26 make fun of somebody naśmiewać się z kogoś 
27 attempt próba; próbować, usiłować 
28 She attempted to smile. Usiłowała się uśmiechnąć. 
29 They made no attempt to escape. Nie podjęli próby ucieczki. 
30 identity tożsamość 
31 spend a considerable amount of time and money przeznaczyć znaczną ilość czasu i pieniędzy 

32 analyse DNA samples analizować próbki DNA 
33 put forward przedstawić, poruszyć (jakiś temat, teorię) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

34 cotton bawełna 
35 merchant handlowiec 
36 expense wydatek, koszt 
37 You should also take into consideration some 

additional expenses. 
Powinieneś również wziąć pod uwagę pewne 
dodatkowe wydatki. 

38 scientific evidence dowody naukowe 
39 genuine prawdziwy, realny 
40 It's made from genuine leather. To jest zrobione z prawdziwej skóry. 
41 ridiculous śmieszny, absurdalny, niepoważny 

42 ridiculous theory absurdalna teoria 
  part 2  część 2 
43 death penalty kara śmierci 
44 abolish unieważnić, obalać, znieść 
45 Abraham Lincoln abolished slavery in 1862.  Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862. 
46 murder trial proces w sprawie morderstwa 
47 attend uczestniczyć 
48 attend a meeting uczestniczyć w spotkaniu 
49 bloodshot eyes oczy nabiegłe krwią 
50 prosecution oskarżenie (w sądzie) 
51 We will then turn to the prosecution for its case. Następnie zwrócimy się do oskarżyciela o 

przedstawienie sprawy. 

52 dazed oszołomiony 
53 He was dazed by the unexpected news. Był oszołomiony tą niespodziewaną 

wiadomością. 
54 plead bronić (kogoś), odpowiadać na zarzuty 

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

55 plead insanity powoływać się na niepoczytalność 
56 plead not guilty nie przyznawać się do winy 

57 malice złośliwość, zły zamiar 
58 sense of importance poczucie wyższości 
59 dock ława oskarżonych 
60 the defence obrona 
61 cross-examine zadawać pytania świadkowi strony przeciwnej 

(w sądzie) 
62 eyesight wzrok 
63 spectacles okulary 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 remarkable niezwykły 
65 moonlight światło księżyca 
66 swear przysięgać; przeklinać 
67 He swore he wouldn't tell anyone. Przysiągł, że nikomu nie powie. 
68 alibi alibi 
69 acquit uniewinnić 
70 He was acquitted. Został uniewinniony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


