
 Irregular verbs  ( dostępne w aplikacji memrise: wpisz: 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 ( dostępne w aplikacji memrise: wpisz:  
hello Bydgoszcz CHRISTMAS VOCABULARY ) 

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 ( dostępne w aplikacji memrise: wpisz: 
 hello Bydgoszcz EASTER VOCABULARY) 

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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 1  

 

  MODULE 1 P.5   
1 circus acrobat akrobata cyrkowy 
2 cruise ship entertainer artysta estradowy na statku rejsowym 
3 snake milker dojarz węży (wyciska jad z węży w celu produkcji 

leków) 

4 stuntman kaskader 
5 dog trainer psi trener 
6 iceberg mover osoba przesuwająca góry lodowe (z tras po 

których poruszają się statki) 

7 brave odważny 
8 patient cierpliwy 
9 fit sprawny fizycznie 
10 cautious ostrożny 
11 careful ostrożny, staranny 
12 risky stunt ryzykowny wyczyn kaskaderski 
 

  MODULE 1.1   
1 marine biologist biolog morza 
2 captain kapitan 
3 oceanographer oceanograf 
4 underwater photographer podwodny fotograf 
5 marine archaeologist archeolog morza 
6 mask maska 
7 hot lava gorąca lawa 
8 scuba equipment sprzęt do nurkowania 
9 welding gloves rękawice do spawania 

10 fishing hook haczyk do łowienia ryb 
11 occupation zawód 
12 create stworzyć 
13 sculpture rzeźba 
14 professional profesjonalny 
15 coast wybrzeże 

16 volcano wulkan 
17 constantly stale, ciągle 
18 erupt wybuchać, eksplodować 
19 ocean floor dno oceanu 
20 sculpt rzeźbić 
21 pour out wylewać się 
22 twist skręcić 
23 cool  ostudzić 
24 destroy zniszczyć 
25 award-winning nagrodzony 



26 risk ryzyko, ryzykować 
27 burn oparzenie 
28 landslide osuwisko 
29 share dzielić się 
30 experience doświadczenie 
31 landscape krajobraz 
 

  MODULE 1.2   
1 kerosene lamps lampy naftowe 
2 sail in fishing boats pływać łodziami rybackimi 
3 catch fish and octopuses łowić ryby i ośmiornice 
4 collect sea cucumbers zbierać strzykwy (rodzaj morskich zwierząt) 
5 trade their  fish for other goods wymieniać ryby na inne produkty 
6 The sun is setting. Słońce zachodzi. 

7 settle down zamieszkać gdzieś, ustatkować się 
8 remote odległy 
9 wood drewno 
10 bamboo bambus 
11 survive przetrwać, przeżyć 
12 ancestor przodek 
13 seaweed wodorosty 
14 on the coast na wybrzeżu 
15 main  główny 
16 daily tasks codziennie zadania 
17 charge a fee pobrać opłatę 
18 hospitable gościnny 

19 tribal plemienny 
20 fund fundusz 
21 fishing equipment sprzęt do łowienia 
22 medicine lekarstwo 
23 community społeczność 
24 look after opiekować się, zajmować się 
25 respect szacunek 
 

  MODULE 1.3   
1 family problems problemy rodzinne 
2 bullying znęcanie się nad słabszymi 
3 exam stress stres spowodowany egzaminami 
4 loneliness samotność 
5 habits przyzwyczajenia, zwyczaje 
6 rate wskaźnik 
7 energetic energetyczny 
8 brain mózg 
9 alert alarmować, ostrzegać 

10 fall asleep zasnąć 



11 enthusiastic entuzjastyczny 
12 pay attention zwrócić uwagę 
13 lack of brak 
14 mood nastrój 
15 harm krzywda; wyrządzić krzywdę 
16 link wiązać , łączyć 
17 store przechowywać 
18 well-being dobre samopoczucie, dobry stan zdrowia 
19 calmly spokojnie 
20 sociable towarzyski 
21 anxious zaniepokojony 
 

  MODULE 1.4   
1 mature dojrzały 

2 intelligent inteligentny 
3 caring opiekuńczy 
4 sociable towarzyski 
5 responsible odpowiedzialny 
6 rebellious buntowniczy 
7 independent niezależny 
8 fun-loving lubiący zabawę 
9 behave sensibly zachowywać się rozsądnie 
10 properly odpowiednio 
11 wonder zastanawiać się 
12 sibling rodzeństwo 
13 household gospodarstwo domowe 

14 birth order kolejność narodzin 
15 come along pojawić się 
16 encourage zachęcać 
17 get one-to-one attention from sytuacja, w której ktoś poświęca całą swoją uwagę 

jednej osobie 

18 A middle- child never gets one-to-one attention. "Środkowe" dziecko nigdy nie otrzymuje od rodziców 
całkowitej uwagi. 

19 rely on polegać na 

20 spoilt rozpieszczony; zepsuty 

21 agree with zgodzić się z  

22 take care of somebody troszczyć się o kogoś 

23 make friends zaprzyjaźniać się 

24 form kształtować 

 

 

 

 

 



  MODULE 1.4: Types of comparison   

1 He's far shorter than his brother. On jest dużo niższy od brata. 

2 You're as tall as your mum. Jesteś tak wysoka jak twoja mama. 

3 She isn't as sociable as her sister. Ona nie jest tak towarzyska jak jej siostra. 

4 She's less fashionable than her sister. Ona jest mniej modna od swojej siostry. 

5 She's a bit slimmer. Ona jest trochę szczuplejsza. 

6 Her hair is even longer than mine. Jej włosy są jeszcze dłuższe od moich. 

7 She's slightly older than him. Ona jest nieco starsza od niego. 

8 He's much more independent than his brother. On jest znacznie bardziej niezależny od swojego 
brata. 

 

   MODULE  1.5   

  part 1 część 1 

1 menswear odzież męska 
2 ladieswear odzież damska 

3 swimwear stroje kąpielowe 
4 sportswear odzież sportowa 
5 footwear obuwie 
6 accessories akcesoria 
7 high heels wysokie obcasy 
8 tie krawat 
9 sandals sandały 
10 hat kapelusz, czapka 
11 football jersey koszulka piłkarska 
12 boots kozaki 
13 cycling shorts krótkie spodenki do jazdy na rowerze 
14 tracksuit dres 

15 skirt spódnica 
16 belt pasek 
17 tuxedo smoking 
18 suit garnitur 
19 dress sukienka 
20 scarf szalik, chusta 
21 swimsuit strój kąpielowy 
22 leggings leginsy 
23 hairband gumka do włosów 
24 flip flops klapki 
25 gloves rękawiczki 
  part 2 część 2 

26 winter sale zimowa wyprzedaż 
27 try something on przymierzyć coś 
28 discount rabat 
29 credit card karta kredytowa 
30 Can I help you with anything? Czy mogę w czyś pomóc? 
31 How can I help you? Jak mogę pomóc? 
32 Is there anything I can do for you? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? 



33 What size are you? Jaki masz rozmiar? 
34 What colour do you want it in? W jakim chcesz to kolorze? 
35 What/How about…? A może…? 
36 It looks really nice on you. Naprawdę dobrze to na tobie wygląda. 
37 It really suits you. Naprawdę pasuje to tobie. (o kolorze, kroju) 
38 It fits you perfectly. Pasuje doskonale. (o rozmiarze) 
39 I'm looking for… Szukam… 
40 Could you help me pick…out? Czy możesz mi pomóc wybrać…? 
41 I'm a medium. Mam rozmiar M. (średni) 
42 Do you have it in black? Czy macie to w kolorze czarnym? 
43 Ok, I'll take it. Dobrze, wezmę to. 
44 Can I pay by cheque? Czy mogę płacić czekiem? 
45 Can I pay in cash? Czy mogę płacić gotówką? 
46 Can I pay by credit card? Czy mogę płacić kartą kredytową? 
47 look after opiekować się 
48 look into rozpatrzyć coś (np. wniosek) 
49 look up wyszukać (np. informacji w książce) 
50 look for szukać (np. kluczy) 
51 look out uważać 
 

  MODULE 1.6  City life- Country life    
1 crowded streets zatłoczone ulice 
2 places of entertainment  centra rozrywki 
3 heavy traffic duży ruch uliczny 
4 air pollution zanieczyszczenie powietrza 
5 job opportunities  oferty pracy 

6 high crime rates wysoka przestępczość 
7 convenient public transport  dogodna komunikacja publiczna 
8 beautiful surroundings piękna okolica  
9 fresh air świeże powietrze 
10 feel isolated czuć się osamotnionym  
11 friendly/ relaxed people przyjaźni/ zrelaksowani ludzie 
12 advantage  korzyść, przewaga 
13 This means  To oznacza… 
14 get bored znudzić się 
15 in addition oprócz 
16 for instance na przykład 
17 a wide range of szeroki wybór/zakres 
18 industry  przemysł 
19 as a result w rezultacie/efekcie  
20 earn a good living  dobrze zarabiać 
21 claim twierdzić,utrzymywać 
22 deal with radzić sobie z, mieć do czynienia z 
23 suffer uskarżać się na coś  
24 option opcja 
25 educational edukacyjny  



 

 

  Culture  Corner    
1 multi-cultural wielokulturowy  
2 reggae muzyka reggae 
3 spicy ostry,pikantny 
4 curry curry ( potrawa indyjska) 
5 melting pot tygiel,miejsce wielokulturowe 
6 dozens tuziny,mnóstwo 
7 ethnic community grupa etniczna 
8 origin pochodzenie 
9 cuisine kuchnia ( danego regionu lub kraju) 
10 population populacja, ludność 
11 float platforma 
12 jerk chicken grillowany kurczak po jamajsku 
13 cod dorsz 

14 ornament ozdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 2 

 

  Module  2 -Unique experiences    
1 mountain range  pasmo górskie  
2 canyon kanion 
3 rainforest  las tropikalny/ deszczowy  
4 falls wodospad 
5 cliff urwisko 
6 lake jezioro 
7 myth mit 
8 emoticon emotikon, buźka 
9 ray płaszczka, raja 
10 fantastic  fantastyczny, cudowny 
11 amazing zdumiewający, wyśmienity 
12 incredible  niewiarygodny,niesamowity  
13 thrilling ekscytujący  
14 unbelieveable nieprawdopodobny, nie do wiary 
15 stunning zachwycający, oszałamiający  
 

  MODULE 2.1 An arctic legend    
  part 1 część 1 

1 covered pokryty  
2 violent storm gwałtowna burza  
3 break out  wybuchnąć ( o pożarze, wojnie itp.) 
4 lightning błyskawica 
5 light up rozświetlać 
6 thunder grzmot  
7 rumble  dudnić, grzmieć 
8 wizard czarnoksiężnik, czarodziej 
9 shine brightly jasno świecić 
10 Arctic tundra  tundra arktyczna  
11 sparkling  iskrzący, lśniący  
12 wintry  zimowy, mroźny, lodowaty  
13 wander (over) włóczyć się , wałęsać się  
14 grin szeroko się uśmiechać, szczerzyć zęby w uśmiechu 

15 branch  gałąź 
16 evil nikczemny, zły 
17 in the service of  w służbie ( kogoś, czegoś) 
18 wicked niegodziwy, zły  
19 rule  rządzić, panować 
  part 2  część 2 

20 the underworld  świat zmarłych, zaświaty  
21 power moc 
22 no longer  już nie  
23 challenge  wyzwać kogoś na pojedynek  



24 fight  walka  
25 beat  pokonać, zwyciężyć 
26 accept zaakceptować 
27 reply  odpowiedzieć 
28 succeed zwyciężyć, odnieść sukces  
29 shoulder  bark, ramię 
30 chin podbródek  
31 push aside  spychać, zepchnąć 
32 level  na równi z , na tej samej wysokości  
33 fierce  gwałtowny, grożny  
34 battle  bitwa 
35 deafening  ogłuszający  
36 turn into przekształcić się w , zmienić się w  
37 wrap  zawinąć 
  part 3 część 3 

38 pretend  udawać 
39 change into  zmienić się w  
40 fly away  odlecieć 
41 strike  zaatakować 
42 circle  krążyć, okrążać 
43 attack  atak 
44 eagle  orzeł 
45 chase ścigać, gonić 
46 sink zanurzyć, zatopić 
47 claw pazur, szpon 
48 wound rana 
49 give up  przestać, porzucić 
50 according to  według  
51 legend  legenda  
52 escape uciec (z) 
53 trick oszukać 
54 gather  zbierać się, gromadzić 
55 puddle  kałuża 
56 splash  ochlapać, spryskać  
 

  MODULE 2.2 Natural phenomena    
1 natural phenomena  zjawiska naturalne  
2 northern lights  zorza polarna  
3 moonbow tęcza księżycowa  
4 earthquake lights  światła trzęsienia ziemi  
5 appear pojawić się, zjawić się  
6 go backpacking  wędrować z plecakiem 
7 access dostęp 
8 chalet domek letniskowy, domek w górach  
9 notice dostrzec, zauważyć 
10 particle  cząstka, cząsteczka  



11 gas gaz 
12 atmosphere  atmosfera 
13 fireworks display  pokaz sztucznych ogni  
14 manage zdołać, dać radę, powieść się 

15 capture uchwycić ( na zdjęciu) , oddać piękno  
16 awesome rewelacyjny  
17 exotic wildlife  egzotyczna dzika przyroda  
18 nature reserve  rezerwat przyrody  
19 memory card karta pamięci  
20 hear ( of sth/sb) słyszeć ( o kimś, o czymś) 
21 rainbow  tęcza 
22 full moon księżyc w pełni, pełnia księżyca 
23 especially  zwłaszcza, szczególnie  
24 image  zdjęcie  
25 remind ( sb of sth) przypominać ( komuś coś) 
26 take different shapes przybierać różne formy/ kształty 
27 mistake (sth for sth else) pomylić ( coś z czymś innym) 
28 predict  przewidywać 
29 witness być świadkiem 
30 cause  spowodować 

 

  MODULE 2.3 Outdoor adventures    
1 trek  wędrować 
2 rainforest  las deszczowy/ tropikalny  
3 go zip lining  zjeżdżać po tyrolsku (na linie pomiędzy dwoma 

wysoko położonymi miejscami)  

4 on horseback  konno 

5 go birdwatching  obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku  
6 treehouse  domek na drzewie  
7 spectacular  spektakularny, widowiskowy  
8 protection  ochrona  
9 biological reserve  rezerwat przyrody  
10 landscape  krajobraz 
11 natural state środowisko naturalne  
12 local  lokalny, tubylczy  
13 deer jeleń 
14 destination cel podróży 

15 snowy mountaintop ośnieżony wierzchołek góry  
16 glacier  lodowiec 
17 volcano  wulkan 
18 a wide variety of  szeroki wybór/ asortyment 
19 a huge range of ogromna ilość 
20 explore  badać, eksplorować 
21 highlight główna atrakcja, punkt kulminacyjny 
22 accommodation  zakwaterowanie  
23 impressive imponujący, robiący wrażenie 



24 peacefully spokojnie  
25 facilities udogodnienia  
26 include  zawierać, obejmować 
27 spa centrum odnowy biologicznej  
28 wooden bridge  drewniany mostek, kładka  
29 connect łączyć 
30 all in all  ogólnie rzecz biorąc; w sumie  
31 unique  unikatowy  
32 after all w końcu; ostatecznie  
33 pack  pakować 
 

  MODULE 2.4 Living underwater   

  part 1 część 1 

1 undersea laboratory  podwodne/ podmorskie laboratorium  

2 ocean life zwierzęta morskie  
3 explore  badać 
4 oceanographer  oceanograf  
5 have a keen interest in sth  żywo interesować się czymś 
6 research boat statek badawczy  
7 scuba diving  nurkowanie z awalungiem  
8 develop  rozbudzić, rozwinąć 
9 in a row  pod rząd, z rzędu  
10 underwater vessel  łódź podwodna  
11 beat a record  pobić rekord  
12 filmmaker reżyser, filmowiec 
13 dive down  zanurkować 

14 laboratory  laboratorium  

15 collect data  zbierać/ gromadzić dane  
16 effect  efekt, rezultat 
17 climate change  zmiana klimatyczna  
18 coral reef rafa koralowa 
19 whistle  gwizdać 
20 sense of taste zmysł smaku 
21 communicate  komunikować się, rozmawiać 
22 Internet access dostęp do internetu, łącze internetowe 
23 educational  edukacyjny, akademicki, pouczający  
24 Skype session sesja na Skypie  
25 aquarium  akwarium  
  part 2 część 2 
26 marine wildlife  fauna i flora morska  
27 tweet  twitować ,, ćwierkać'' 
28 sea creature  stworzenie morskie  
29 eel węgorz 
30 octopus  ośmiornica 
31 starfish  rozgwiazda 
32 surface powierzchnia  



33 raise money  prowadzić zbiórkę pieniędzy  
34 raise awereness zwiększać świadomość 
35 unique unikatowy  
36 mission misja  
37 achieve osiągnąć 
38 appetite apetyt 
39 abroad za granicą 
40 take off zdjąć ( ubranie) 
41 take to  polubić, przekonać się do kogoś/ czegoś 
42 take after być podobnym do kogoś 
43 take up  zainteresować się czymś 
44 woods las  
  FUNCTIONS   
45 Where did you use to...? Gdzie w przeszłości zwykle...? 
46 What did you use to do? Co kiedyś robiłeś? 
47 I used to/ would... Kiedyś... 
48 Sounds like you enjoyed it. Wygląda na to, że doskonale się bawiłeś. 
49 That sounds like fun.  Brzmi świetnie.  
50 It must have been great. Musiało być wspaniale.  
 

 

  MODULE 2.5 Once in a lifetime    

  part 1 część 1 

1 sad smutny  
2 depressed przygnębiony, w depresji  
3 unhappy  nieszczęśliwy  
4 happy  szczęśliwy  

5 excited  podekscytowany  
6 glad  zadowolony  
7 satisfied zadowolony, usatysfakcjonowany  
8 pleased zadowolony  
9 relieved odczuwający ulgę 
10 surprised zdziwiony  
11 shocked zaskoczony, zszokowany  
12 amazed  zdumiony  
13 angry  zły, rozzłoszczony  
14 upset  zasmucony, zmartwiony, w złym humorze 

15 mad wściekły, oszalały 
16 furious  wściekły, rozwścieczony  
17 annoyed  rozdrażniony, poirytowany  
18 scared  wystraszony, przestraszony  
19 nervous  niespokojny, nerwowy  
20 anxious  zaniepokojony, zatroskany, niespokojny 
21 frightened przestraszony  
22 terrified przerażony 
23 bored znudzony  



 
part 2 część 2 

24 tired  zmęczony  
25 fed up mający dość, znudzony  
26 embarrassed  zażenowany, zakłopotany  
27 ashamed  zawstydzony 
28 uncomfortable  zakłopotany  
29 confused zdezorientowany, zagubiony  
30 have the time of my life bawić się jak nigdy w życiu  
31 entrance  wejście 
32 scary  przerażający  
33 drive away  odjechać 
34 fill up  napełnić 
35 faulty engine  zepsuty silnik  
36 run towards  biec w kierunku  
37 speed away  pośpiesznie odjechać 
38 close call sytuacja, z której cudem wyszło się cało 
39 exhausted  wyczerpany  
40 good deal  dobry interes, superokazja ( na zakupach) 
41 dream come true  spełnić się ( o marzeniu) 
42 fortress  forteca, twierdza 
43 be stuck at  utknąć  
44 grab a bite  przekąsić coś, pójść coś zjeść  
45 look for  szukać  

FUNCTIONS    
46 You (don't) look very (happy). (Nie) wyglądasz na całkiem (zadowolonego) 

47 You look a bit ( fed up).  Wyglądasz na dość ( znudzonego) 

48 You look shocked/ surprised. Wyglądasz na zszokowanego/ zaskoczonego. 

49 It's clear you're depressed.  Widać, że jesteś przygnębiony. 

50 Wow, you look excited! Wyglądasz na podekscytowanego! 

51 What's the matter? Co się stało/ O co chodzi? 

52 What's the problem? W czym problem? Na czym polega problem? 

53 What's up? Co słychać? Co się dzieje? 
54 Are you all right? Nic ci nie jest? 
55 What's wrong? W czym problem? 
56 Good for you! Brawo! Tak się cieszę! 
57 That's just great! To wspaniale! 
58 Well done! Gratulacje! 
59 Cheer up! Rozchmurz się! Głowa do góry! 
60 Things can't be that bad! Nie może być aż tak źle! 
61 I'm sorry to hear that. Przykro mi to słyszeć. 
62 I'm sure you'll be all right. Z pewnością wszystko będzie dobrze. 
63 Poor you! Biedactwo! Żal mi cię! 
64 I'm (really) sorry. Naprawdę mi przykro.  
65 That's too bad! Wielka szkoda! 
66 That's terrible! To okropne/ straszne! 



 

  MODULE 2.6 Writing (a story)   
1 put on  włożyć na siebie  
2 wetsuit  pianka do nurkowania, skafander  
3 grab wyrwać, schwytać 
4 surfboard deska surfingowa  
5 walk along przechadzać się 
6 look forward to  nie móc się doczekać, z niecierpliwością wypatrywać 

7 spend time doing sth spędzać czas na robieniu czegoś 
8 reach  dotrzeć na miejsce 
9 favourite spot ulubione miejsce 
10 excitedly z przejęciem, z ekscytacją  
11 shoot out of  wystrzelić, nagle pojawić się 

12 bite ugryźć, gryźć 
13 waist talia, pas 
14 fist  pięść 

15 attack zaatakować 
16 sharp ostry  
17 dig zanurzyć, zatopić 
18 kick  kopać 
19 release wypuścić, puścić wolno 
20 keep away  powstrzymywać , trzymać z dala od  
21 lift yourself  wdrapać się, wleźć na  
22 wave fala 
23 carry sb towards  nieść (kogoś) w kierunku  

24 shore  brzeg 
25 full recovery  całkowity powrót do zdrowia  
26 alive  żywy, żyjący  
27 save  uratować, ocalić 
28 float  unosić się, pływać 
29 surface  powierzchnia  
30 approach  podchodzić, zbliżać się 
31 steering wheel koło sterowe  
32 direction kierunek  
33 compass kompas 
34 set sail  wypłynąć w morze, postawić żagle  
 

 

 

 

 

 

 



  MODULE 2: CLIL ( GEOGRAPHY)   
1 structure  struktura, budowla, konstrukcja 
2 off the coast of  u wybrzeży 
3 made up of zbudowany z, utworzony z 
4 stretch  rozciągać się, rozpościerać 
5 made from  wykonany/ zrobiony z 
6 coral reef rafa koralowa 

7 provide  zapewniać, dostarczać 
8 shelter  schronienie 
9 species (of animals) gatunki (zwierząt) 
10 ray  płaszczka, raja 
11 marine mammal ssak morski 
12 climate change  zmiana klimatyczna  
13 coral bleaching  blaknięcie rafy koralowej  
14 expert ekspert  

15 reduce  zredukować 
16 carbon emissions  emisje węgla do atmosfery  
17 off limits objęty zakazem wstępu 
18 protect  chronić (przed) 
19 over-fishing  nadmierny odłów ryb  
20 snorkelling  nurkowanie z rurką do oddychania  
21 experience  doznać, czuć, przeżywać 
22 amazing wonder  cud, coś zadziwiającego  
23 realise  zdać sobie sprawę, zrozumieć 
24 generation  pokolenie  
25 per cent  procent  
26 under threat  zagrożony  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 3 

 

  MODULE 3- THINK EARTH    
1 noise pollution  skażenie hałasem 
2 deforestation  wylesianie, wycinka drzew 
3 water pollution zanieczyszczenie wody 
4 air pollution zanieczyszczenie powietrza 
5 species extinction wymieranie gatunków 
6 waste śmieci, odpady  

7 instead of  zamiast 
8 public transport komunikacja publiczna  
9 throw sth down the drain  wrzucać/wylewać do kanału/ rury kanalizacyjnej 
10 chemical  substancja chemiczna  
11 rubbish  śmieci 
12 plant sadzić ( np. drzewa) 
13 ban  zakazywać  
14 car horn  klakson  

15 recycle  ponownie wykorzystywać, przerabiać 
16 reusable  wielokrotnego użytku  
17 protect chronić 
18 wildlife habitat siedlisko fauny i flory  
19 adopt  adoptować 
20 endangered animal  zwierzę zagrożone wyginięciem  
21 holiday brochure  katalog z ofertą biura podróży  

22 extinct animal  wymarły gatunek zwierząt 
 

  MODULE 3.1 UNESCO- World Heritage    

  part 1 część 1 

1 world heritage  światowe dziedzictwo  
2 eco-living  ekologiczny styl życia  
3 look after  opiekować się, zajmować się  
4 local  lokalny, tubylczy  
5 sea life  fauna i flora morska  
6 trade sth for sth else  wymieniać coś na coś innego  
7 collect rubbish  zbierać śmieci  
8 wooden raft drewniana tratwa  
9 floating village  pływająca wioska  
10 get out of bed  wstawać z łóżka  
11 get dressed  ubierać się  
12 step out  wyjść na chwilę  
13 fellow villager mieszkaniec tej samej wioski  
14 bay  zatoka  

15 limestone  wapień  
16 tower górować, przewyższać 
17 it sounds like  brzmi jak  



18 site  miejsce  
19 thanks to  dzięki ( komuś, czemuś) 
20 incredible  niesamowity, nieprawdopodobny  
21 natural beauty  naturalne piękno  
22 uninhabited  niezamieszkały  
23 exception  wyjątek  
  part 2 część 2 

24 generation pokolenie  
25 public building  budynek użyteczności publicznej  
26 grown-up  dorosły  
27 mainland  stały ląd, kontynent  
28 skill umiejętność 
29 find your sea legs nabyć umiejętność chodzenia po kołyszącym się statku  
30 weird dziwny, dziwaczny  
31 directly  bezpośrednio, natychmiast 
32 preserve  przechowywać 
33 surroundings  otoczenie, okolica  
34 mangrove  namorzyn ( drzewo tropikalne)  
35 swamp  bagno, mokradło  
36 protect (from) chronić (przed) 
37 overfishing  nadmierny odłów 
38 it is worth  warto  
39 drop  kropla  
40 encourage  zachęcać 
41 persuade przekonać,namówić 
42 due to  z powodu  
43 although chociaż, pomimo że 
44 would rather  woleć 
45 announcement  ogłoszenie, obwieszczenie  
 

  MODULE 3.2 Eco- destinations    

  part 1 część 1 

1 eco-destination cel podróży ekoturystów  
2 go manatee-watching  wybrać się obserwować manaty  
3 go scuba diving  nurkować z akwalungiem  
4 go cliff-jumping  wykonywać skoki do morza z urwiska  
5 go snorkelling  nurkować z rurką  
6 preference  upodobanie  
7 fancy  mieć ochotę na  
8 take a break  zrobić sobie przerwę 
9 fumes spaliny, opary  
10 range  wybór,asortyment  
11 avoid unikać  
12 traffic jam  korek uliczny  
13 parking fee opłata parkingowa  
14 take a look  zerknąć, rzucić okiem  



15 amazing offer  niesamowita promocja/okazja  
16 tiny  malutki  
17 coral  koral  
18 tropical paradise tropikalny raj  
19 golf cart  wózek golfowy 
20 take off  zdjąć ( np. ubranie) 
21 lie  leżeć 
  part 2 część 2 

22 soak up  napawać się, chłonąć 
23 relaxing  odprężający, relaksujący  
24 atmosphere  nastrój, atmosfera  
25 regret  żałować 
26 tourist destination  cel wakacyjnych podróży  
27 stunning scenery  zachwycający, oszałamiający krajobraz  
28 nature lover miłośnik przyrody  
29 get around  przemieszczać się, zwiedzać 
30 adventurous  śmiały,odważny,żądny przygód 
31 monkey-spotting  tropienie małp 
32 remote  odległy,oddalony  
33 covered in sth  pokryty  
34 palm tree palma 
35 jungle  dżungla 
36 lie  ( o miejscu) leżeć,znajdować się 
37 sandy beach  piaszczysta plaża 
38 vehicle  pojazd  
39 cave jaskinia, grota  
40 ignore  ignorować,lekceważyć 
41 footpath  ścieżka  
42 perfect (for sb) idealny (dla kogoś) 
 

  MODULE 3.3  Critically endangered    

  part 1 część 1 

1 critically  poważnie, w najwyższym stopniu  
2 endangered  zagrożony (o gatunku zwierząt) 
3 eco-warrior  bojownik ruchu ekologicznego  
4 desert island  bezludna wyspa  
5 chilly  (o pogodzie) chłodny, zimny  
6 all sorts of  przeróżni 
7 colony  kolonia  
8 safe from sth  bezpieczny od  
9 nature reserve  rezerwat przyrody  
10 volunteer programme  program działalności wolontariackiej  
11 be in trouble  mieć problem, znaleźć się w kłopotliwej sytuacji  
12 protect  chronić  
13 species  gatunek  
14 lovable  rozkoszny, uroczy, miły  



15 stand up for stawać w obronie czegoś, wspierać  
16 monitor monitorować 
17 make sure gwarantować  
18 breed  (o zwierzętach) rozmnażać się  
  part 2 część 2 

19 make a difference  robić różnicę 
20 charity  organizacja charytatywna  
21 mammal ssak  
22 warm-blooded  (o zwierzętach) stałocieplny  
23 fish  ryba 
24 cold-blooded  (o zwierzętach) zmiennocieplny  
25 breathe  oddychać 
26 gills skrzela 
27 fin  płetwa 
28 scales  łuski 
29 reptile  gad 
30 lay eggs  (o zwierzęciu) składać jaja  
31 donate  składać datek, ofiarowywać 
32 face stawić czoła  
33 promote  promować, reklamować 
34 combine  łączyć 
35 responsibility  obowiązek, odpowiedzialność 
36 stand out   być dobrze widocznym, wyróżniać się 
37 stand for  znaczyć, oznaczać 
38 stand up for  stanąć  w obronie  
 

 

  MODULE 3.4 Extinct animals    

  part 1 część 1 

1 extinct animals  zwierzęta wymarłe  
2 heavy  ciężki 
3 huge  ogromny  
4 neck frill kryza (brzeg tylnej części głowy dinozaurów) 

5 egg-shaped w kształcie jaja  
6 horn róg 
7 thick  gruby, szeroki 
8 herd stado  
9 graze (o zwierzęciu) paść się 
10 roam  błąkać się, włóczyć się, wałęsać się 
11 pure  całkowity, czysty  
12 science fiction  SF, fantastyka naukowa  
13 bring sth back to life ożywić, wskrzesić  
14 fossilised mosquito  skamieniały komar  

15 recreate  odtworzyć, zrekonstruować  
16 in reality  w rzeczywistości  

17 clone  klon 



  part 2 część 2 

18 creature  istota, stworzenie 
19 related (to) spokrewniony, powiązany  
20 alter zmienić, odmienić 
21 result  wynik, rezultat 
22 a sort of  typ, rodzaj  
23 apart from  z wyjątkiem, oprócz 
24 size rozmiar, wielkość 
25 wing  skrzydło 
26 determine  decydować, określać, determinować 
27 gene  gen 
28 responsibility  obowiązek, odpowiedzialność 
29 truly  naprawdę, prawdziwie 
30 relief  ulga  
31 herbivore  zwierzę roślinożerne  
32 imaginary  zmyślony, wyimaginowany, urojony  
33 evolve ewoluować 
34 melt  topić się, topnieć  
 

  MODULE 3.5 Clean up our world    
1 organise  urządzić 
2 clean-up day  dzień sprzątania (wspólna akcja mieszkańców danej 

okolicy) 

3 carpool podwozić się wzajemnie do pracy  
4 install  zainstalować, zamontować 
5 solar panel  panel słoneczny  
6 set up  rozpocząć, zainaugurować, założyć 

7 recycling programme  program recyclingu  
8 greenhouse gas  gaz cieplarniany  
9 emission emisja, wydzielanie 
10 reduce  zredukować 
11 landfill wysypisko śmieci 
12 exhibition wystawa,ekspozycja  
13 solar energy  energia słoneczna  
14 event  wydarzenie  

15 set up  założyć, utworzyć 
16 suggest  sugerować,proponować 
17 thoughtful troskliwy, myślący o innych  
18 carbon footprint  ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych) 
19 overload przeładować, przeciążyć 
  FUNCTIONS   
20 Let's….  A może byśmy tak…? 
21 Shall we…? Czy chciałbyś…?; Może byśmy…? 
22 We/You could… Mógłbyś/Moglibyśmy… 
23 What/How about…? Co powiesz na…? 
24 We might (perhaps)… Moglibyśmy… 



25 Why not…? Czemu nie/ A może by tak...? 
26 Why don't we/you…? Czemu by nie… 
27 Yes, let's. Dobrze. 
28 Why not? Czemu nie? 
29 sure oczywiście/ jasne że tak  
30 I guess you're right. Chyba masz rację.  
31 That's true.  To prawda. 
32 I couldn't agree more.  W pełni się z tobą zgadzam. 
33 That's  a great idea.  To dobry pomysł. 
34 All right. Dobrze. 
35 I don't think so.  Nie sądzę. 
36 I don't agree.  Nie zgadzam się/ Nie wydaje mi się. 
37 I see your point, but I don't agree. Rozumiem, o co ci chodzi,ale  nie zgadzam się. 
 

 

 

  MODULE 3.6 How to Save on Water    
1 full load pełne obciążenie, pełny wkład 
2 laundry pranie  
3 leak pęknięcie, dziura, przeciek 
4 broom miotła  
5 hose  wąż (ogrodowy) 
6 valuable  drogocenny, wartościowy  
7 resource zasób  
8 treat traktować 
9 waste  marnować 
10 bad habits  złe nawyki, nałogi 
11 take steps poczynić kroki  
12 deal with  radzić sobie z, mieć do czynienia z, uporać się z  
13 rare treat  luksus, coś specjalnego  
14 gallon galon 

15 rain barrel beczka na deszczówkę  
16 improve  poprawiać, ulepszać 
17 reduce  redukować, obniżyć, obciąć 
18 amount  ilość 
19 realise  uświadomić sobie, zdać sobie sprawę 
20 take for granted  uważać coś za rzecz oczywistą  
21 topic sentence  zdanie wprowadzające do akapitu 
22 supporting sentence  zdanie zawierające uzasadnienie myśli głównej danego 

akapitu 

23 relief  ulga  
24 absorb  chłonąć, pochłaniać 
25 carbon dioxide  dwutlenek węgla 
 

 

 



  Culture Corner Kakadu    
1 alone  samotny  
2 plain  równina  
3 rock formation  formacja skalna 
4 in sight  w zasięgu wzroku  
5 sth awaits sb  coś czeka na kogoś 
6 truly  naprawdę, w rzeczywistości 
7 wild place  dzikie miejsce  
8 forest las  
9 swamp  bagno  
10 hire zatrudnić, wynająć do pracy  
11 bird's-eye view  widok z lotu ptaka  
12 termite mound  kopiec termitów 
13 wildlife lover  miłośnik przyrody  
14 opportunity  okazja  

15 wetland  mokradła  
16 soar  unosić się, wznosić się 
17 overhead  powyżej  
18 reptile  gad  
19 value  wartość 
20 seek  szukać, poszukiwać 
21 unspoilt  nietknięty, dziewiczy  
22 cave painting  malarstwo jaskiniowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 4 

 

  MODULE 4: MODULE PAGE: Festive Food   
1 festive food jedzenie świąteczne 
2 dumplings kluska, pieróg 
3 pancakes naleśniki 
4 one loaf of bread jeden bochenek chleba 
5 in the Chinese calendar w chińskim kalendarzu 
6 shortbread/ shortbread biscuit kruche, maślane ciasteczko 
7 wrapped in leaves zawinięty w liście 
8 roll rolka, zwitek, rulon 
9 lunar księżycowy 
10 nutty orzechowy, z orzechami 
11 sculpture rzeźba 
12 carnivorous mięsożerny 
13 diagram wykres 
 

  MODULE 4.1   

  part 1 część 1 

1 grapefruit  grejpfrut 
2 kiwi kiwi 
3 yoghurt jogurt 
4 red chilli peppers czerwone papryczki chili 
5 bitter gorzki 
6 salty słony 
7 sweet słodki 
8 sour kwaśny 
9 spicy/hot pikantny 
10 vitamin witamina 
11 subway metro 
12 spiky kolczasty 
13 smelly cuchnący 
14 law prawo 
15 illegal nielegalny 
16 rotten zepsuty, zgniły 
17 sweaty spocony 
18 seeds nasiona 
19 nutritious pożywny 
20 skin skórka 
21 scale łuska 
22 jester's hat kapelusz błazna 
23 judge osądzać 
24 cover okładka 
25 substance substancja 
26 miraculin mirakulina (rodzaj białka występującego w owocach) 



27 stick przyklejać 
28 taste buds kubki smakowe 
29 spoonful pełna łyżka 
30 introduce wprowadzić 
31 sugary zawierający dużo cukru 
  part 2 FUNCTIONS: Expressing preferences część 2 

32 Do you enjoy…? Czy lubisz…? 
33 What do you think about…? Co sądzisz o…? 
34 It's very tasty. Jest bardzo smaczne. 
35 They're very juicy. Są bardzo soczyste. 
36 I can't get enough of it. Nigdy nie mam tego dość. 
37 I love it. Uwielbiam to. 
38 Not really./Not much. Nie za bardzo. 
39 It tastes sweet. Ma słodki smak. 
40 Its flesh is too creamy. Miąższ jest zbyt kremowy. 
41 It's disgusting. Jest ohydne. 
42 I don't really like… Niezbyt lubię… 
43 I can't stand them. Nie znoszę ich. 

  MODULE 4.2  The story of foods    

  part 1 część 1 

1 fried smażony 
2 boiled gotowany 
3 roasted pieczony (o mięsie) 
4 steamed gotowany na parze 

5 baked pieczony ( o ciastach) 
6 mashed potatoes puree ziemniaczane 
7 scrambled eggs jajecznica 
8 chicken wings skrzydełka z kurczaka 
9 turkey breast pierś z indyka 
10 Caesar salad rodzaj sałatki 

11 ingredients składniki 
12 haggis rodzaj szkockiej potrawy 
13 dish potrawa 
14 slices of something plastry czegoś 
15 sauce sos 
16 originally początkowo, pierwotnie, najpierw 
17 cook kucharz 
18 myth mit 
19 common powszechny 
20 customer klient 
  part 2 część 2 

21 run out of something nie mieć już czegoś, wyczerpać się 
22 lettuce sałata 
23 croutons grzanki 
24 garlic czosnek 
25 black pepper czarny pieprz 



26 liver wątroba 
27 lungs  płuca 
28 oatmeal owsianka 
29 spices przyprawy 
30 stuffed nadziewany, faszerowany 
31 dining jedzenie obiadu 
32 ancient Romans starożytni Rzymianie 
33 peasant chłop, wieśniak 
34 waste marnować 
35 on the map na mapie 
36 served with potatoes podawany z ziemniakami 
37 It got its name from Jego nazwa pochodzi z/ nazwano go po 
38 Butter is made from milk. Masło robi się z mleka. 
39 All the furniture is made of oak. Wszystkie meble robione są z dębu. 
40 name for something nazwa na coś 
 

  MODULE 4.3    

  part 1 część 1 

1 apricot morela 
2 artichoke karczoch 
3 aubergine bakłażan 
4 beetroot burak 
5 berries czarne jagody 
6 broccoli brokuł 
7 cabbage kapusta 
8 cauliflower kalafior 

9 celery seler 
10 cherry tomato pomidor koktajlowy 
11 coconut kokos 
12 courgette cukinia 
13 cucumber ogórek 
14 fig figa 
15 garlic czosnek 
16 grape winogrono 
17 grapefruit grejpfrut 
18 lemon cytryna 
19 melon melon 
20 olive oliwka 
21 parsnip pasternak 
22 peach brzoskwinia 
23 pear gruszka 
24 pepper papryka; pieprz 
25 pineapple ananas 
26 pumpkin dynia 
27 spinach szpinak 
28 spring onion cebulka dymka 



29 sweetcorn kukurydza 
30 sweet potato słodki ziemniak 
31 watermelon arbuz 
  part 2 część 2 

32 art sztuka 
33 wash off sprać 
34 dust kurz 
35 soul dusza 
36 food artist artysta żywności 
37 extraordinary niezwykły 
38 centrepiece gwóźdź programu 
39 quit a job rzucić pracę 
40 carved wydrążony 
41 fairytale castle bajkowy zamek 
42 range asortyment, wybór 
43 curved zakrzywiony, zaokrąglony 
44 food carving kit zestaw do drążenia jedzenia 
45 lie in tkwić w 
46 turn into zmienić się w  
47 rose róża 
48 dragon smok 
 

 

  MODULE 4.4  What's wrong?    

  part 1 część 1 

1 symptoms objawy (np. choroby) 
2 run kapać, cieknąć ( z nosa) 
3 sneeze kichać; kichnięcie 
4 I've got an earache. Boli mnie ucho. 
5 cough kaszel; kaszlnąć 
6 itchy swędzący 
7 scratch drapać się, podrapać się 
8 have got an upset stomach mieć rozstrojony żołądek 

9 vomit wymiotować 
10 swollen spuchnięty, opuchnięty 
11 ear drops krople do ucha 
12 cough syrup syrop na kaszel 
13 anaphylaxis anafilaksja (natychmiastowa reakcja alergiczna) 

14 shrim krewetka 
15 have a digestive problem mieć problem z trawieniem 
16 diagnose zdiagnozować, rozpoznać (chorobę) 
17 peanut butter masło orzechowe 
18 proteins białka, proteiny 
19 cause an allergic reaction wywoływać rekcję alergiczną 

20 immune system system odpornościowy 



  part 2 część 2 

21 put your life at risk ryzykować swoim życiem 
22 blood pressure ciśnienie krwi 
23 heart rate tętno 
24 fatal śmiertelna (np.: choroba) 
25 cure lekarstwo; wyleczyć 
26 treatment leczenie 
27 a drop in blood pressure spadek ciśnienia krwi 
28 check the labels sprawdzaj/ czytaj etykiety 
29 ingredient składnik 
30 treat leczyć 
31 effect skutek, efekt 
32 affect oddziaływać na 
33 all by myself zupełnie sam 
34 bring about spowodować coś, doprowadzić do czegoś 
35 It can bring about serious consequences. To może spowodować poważne konsekwencje. 

36 bring out wydawać coś, wprowadzać na rynek 
37 bring out a book in a hardcover wydać książkę w twardej okładce 
38 bring up a child wychowywać dziecko 
39 bring in wprowadzać (np.: nowe prawo) 
40 bring in new tax laws wprowadzać nowe przepisy podatkowe 
 

 MODULE 4.5  

 part 1 część 1 

1 fly mucha 

2 nectar nektar 

3 leaf  liść 

4 stem łodyga 

5 escape uciec 

6 victim ofiara 

7 trap pułapka 

8 insect owad 

9 capture schwytać 

10 drown topić się, tonąć 

11 digest  trawić 

12 claim twierdzić, utrzymywać 

13 chemical chemiczny 

14 swampland bagno, mokradło 

15 swoop rzucać się (z góry), spadać nagle (na coś) 

 

 

 

 

 



  MODULE 4.6 WRITING   

1 GM foods  genetycznie modyfikowana żywność 

2 nutritional value  wartość odżywcza  

3 nutritious  pożywny  

4 resist  opierać się, być odpornym na  

5 crop uprawa 

6 gene  gen 

7 disease  choroba  

8 expert  specjalista, ekspert  

9 contain zawierać 

10 pesticide  pestycyd, środek owadobójczy  

11 drawback  niekorzyść, wada  

12 hunger  głód 

13 pro  plus, zaleta  

14 con wada 

15 packed lunch  suchy prowiant  

16 obesity  otyłość 

17 convenience  wygoda 

18 suitable  (for) odpowiedni 

19 convenient (for) wygodny, praktyczny  

20 harmful (to) szkodliwy  

21 ready-made meal  jedzenie gotowe do spożycia po podgrzaniu  

 

  MODULE 4 CLIL (SCIENCE)    

1 photosynthesis fotosynteza  

2 sunlight  światło słoneczne 

3 carbon dioxide  dwutlenek węgla  

4 absorb  pochłaniać, absorbować 

5 chlorophyll chlorofil  

6 gas gaz 

7 ground ziemia, gleba  

8 root korzeń 

9 appliance urządzenie  

10 break up rozbić na kawałki, rozdzielić 

11 hydrogen wodór 

12 oxygen tlen 

13 release  emitować, wypuszczać 

14 atmosphere  atmosfera  

15 egg shell skorupka jajka 

16 glucose  glukoza  

17 consume  wypijać, zużywać 

18 straightaway od razu, natychmiast  

19 grow  rosnąć 

20 store  magazynować, przechowywać 

21 breathe  oddychać 

22 thankful wdzięczny  



MODULE 5 

 

  MODULE 5.0 Amazing Travel   

1 suspension railway  kolej wisząca/podwieszana  

2 run on tracks  jechać po torach  

3 take a ride on sth  wybrać się na przejażdżkę  

4 hire  wynająć 

5 audio guide  audioprzewodnik 

6 landmark  charakterystyczny obiekt  

7 reach dotrzeć, osiągnąć 

8 maglev train kolej magnetyczna  

9 be in a hurry  śpieszyć się 

10 be a fan of sth  być fanem/zwolennikiem czegoś 

11 explore  badać, eksplorować 

12 coach  autobus, autokar  

13 a cross between  krzyżówka, połączenie  

14 terrain  teren 

15 hop on  wskoczyć (do pojazdu) 

16 seaplane  hydroplan 

17 board  wsiąść (do samolotu, statku, autobusu) 

18 leaflet  ulotka, broszura  

19 monument  pomnik 

20 knight  rycerz  

 

  MODULE 5.1   
  part 1 część 1 
1 feature  cecha 
2 beautiful landscape  piękny krajobraz 
3 lemur lemur 
4 reptile  gad 
5 a variety of szeroki wybór, asortyment  
6 orchid  orchidea  

7 national park park narodowy  
8 include  zawierać, obejmować 
9 best-kept secret  dobrze strzeżona tajemnica  
10 situated (in a place) znajdujący się  (w jakimś miejscu) 
11 coast  wybrzeże, brzeg  
12 hidden treasure  ukryty skarb ( ukryte piękne miejsce) 
13 split (into parts) rozdzielić (na części, grupy) 
14 ethnic group  grupa etniczna  
15 cultural heritage  dziedzictwo kulturowe  
16 experience  doświadczać 
17 unique  unikatowy, jedyny w swoim rodzaju  
18 wildlife  fauna i flora, dzika przyroda 

19 isolate  rozdzielić, odseparować, odizolować 



  part 2 część 2 
20 mainland  stały ląd 
21 develop ewoluować 
22 mammal  ssak  
23 look hard  długo poszukiwać 
24 the public  publiczność 
25 northeast  północny wschód  
26 species  gatunek  
27 cute  czarujący, uroczy  
28 arrange  organizować 
29 local guide  miejscowy przewodnik turystyczny  
30 historical attraction  atrakcja historyczna  
31 royalty  rodzina królewska  
32 get the chance to (do sth) mieć szansę/okazję do zrobienia czegoś 
33 resort kurort, uzdrowisko  
34 delicious seafood przepyszne owoce morza  
35 clear blue waters czyste, błękitne wody  
36 receive  otrzymać 
37 tour package  wycieczka z biura podróży  
38 promote  promować, reklamować 

 

 

  MODULE 5.2    
  part 1 część 1 

1 off the beaten track  na uboczu, oddalony  
2 (the) sights  atrakcje turystyczne  
3 giant iceberg  ogromna góra lodowa  
4 glacier lodowiec  
5 hot spring  gorące źródło  
6 whale watching expedition  wyprawa w trakcie której obserwuje się wieloryby  

7 go dog-sledding  wybrać się w podróż psim zaprzęgiem  
8 midnight sun cruise  rejs, którego celem jest obserwacja dnia polarnego  

9 trail  trop, ślad 
10 vast  ogromny, wielki 
11 barely  ledwie  
12 be covered (by sth) być pokrytym (czymś) 
13 enormous  ogromny  

14 descent  pochodzenie  
15 make my living  zarabiać na życie  
16 hunting  polowanie  
17 breathtaking scenery  krajobraz zapierający dech w piersiach  
18 rolling hills  faliste wzgórze  
19 meadow  łąka 
20 ideal  doskonały  
21 take a dip  wziąć szybką kąpiel  



  part 2 część 2 
22 rugged mountain  urwista góra  
23 majestic  majestatyczny, imponujący  
24 a bird's eye view  widok z lotu ptaka  
25 stunning landscape  zachwycający krajobraz  
26 ancient shipwreck  wrak starożytnego statku  
27 explore  badać, eksplorować 
28 expediton  wyprawa, ekspedycja  
29 available  dostępny  
30 occur  pojawiać się, występować 
31 the sun sets  słońce zachodzi  
32 eye-opening  otwierający oczy, uświadamiający  
33 fishing community  społeczność rybacka  
34 survive  przetrwać, przeżyć 
35 cruel surowy, srogi  

36 untouched  nietknięty, nienaruszony  
37 costly  drogi, kosztowny  
38 put a price on sth  wycenić, oszacować 
39 the trip of a lifetime  podróż życia  
40 isolated  leżący na uboczu, z dala od cywilizacji  
41 appropriate  odpowiedni, właściwy  
42 divide  dzielić 

 

  MODULE 5.3    
  part 1 część 1 
1 miss a flight  dzielić 

2 get a flat tyre  złapać gumę (np. w samochodzie) 
3 get food poisoning  struć się 
4 get lost  zgubić się 
5 get sunburnt spalić się na słońcu, spiec się 
6 passport  paszport  

7 expire  skończyć się, wygasnąć 
8 lose luggage  zgubić bagaż 

9 have bad weather  mieć złą pogodę 
10 be robbed of your money  zostać okradzionym z pieniędzy  
11 dry  myself off osuszyć się , wyschnąć 
12 go well udać się, dobrze pójść 
13 not at all  wcale, w ogóle  

14 taxi ride  podróż taksówką 
15 nightmare  koszmar  
16 pour down lać, lunąć (o deszczu) 
17 to make matters worse  co gorsza  
  part 2 część 2 
18 soaking wet  przemoczony, kompletnie mokry  
19 post a comment  zamieścić komentarz  
20 share  dzielić się (informacjami), wymieniać (poglądy) 



21 look on the bright side  patrzeć optymistycznie, dostrzegać jasną stronę 
22 the rest  pozostałość, reszta  
23 full of life  pełen życia  
24 in the heart of  w samym środku, centrum  
25 bored  znudzony  
26 painful  bolesny, obolały  
27 stomach cramp  skurcz żołądka  
28 food poisoning  zatrucie pokarmowe  
29 tasty  smaczny  
30 nurse  pielęgniarka  
31 be allowed mieć pozwolenie na coś  
32 catch my flight  polecieć, złapać samolot  
33 deduction  dedukcja  
34 suffer (from sth) uskarżać się na , cierpieć z powodu  
35 benefit (from sth)  skorzystać z czegoś 

 

  MODULE 5.4   
  part 1 część 1 
1 mugging  rozbój, napad rabunkowy  
2 burglary  włamanie  
3 robbery  rabunek, napad  
4 shoplifting  kradzież towarów ze sklepu  
5 steal  ukraść 
6 purse  portmonetka  
7 break into włamać się do  
8 sympathy  współczucie  
  FUNCTIONS    
9 You won't believe what happened to me (while on 

holiday/last weekend etc.) 
Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło (na wakacjach, w 
ostatni weekend itp..) 

10 You 'll never guess what happened to me… Nigdy nie zgadniesz co mi się przytrafiło… 

11 Something really (shocking, awful) happened to me.. Spotkało mnie coś naprawdę (szokującego, strasznego) 

12 What a shame! Jaka szkoda! 
13 I'm so sorry  to hear that.  Przykro mi to słyszeć. 
14 Oh, dear! O Boże! 
15 What ? Oh no! Że co? Tylko nie to! 
16 Oh, no! You must be very sad/upset. O nie! Musi ci być naprawdę przykro.  
17 take it easy odprężyć się 
18 unfortunately niestety 
19 though jednak, mimo to  
  part 2 część 2 
20 criminal  przestępca, kryminalista  
21 take advantage of  wykorzystać 
22 let my guard down obniżyć czujność 
23 tip wskazówka  
24 sightseeing  zwiedzanie  



25 pickpocket  kieszonkowiec  
26 skilful sprawny  
27 suspicious  podejrzany  
28 instead zamiast 
29 amount  ilość, suma  
30 safe  sejf  
31 money belt  pasek z kieszonką na pieniądze  
32 fake  fałszywy, nieprawdziwy  
33 mugger  rabuś, bandyta  
34 attack  (za) atakować 
35 bite kęs 
36 valuables  wartościowe przedmioty  
37 boot bagażnik  
38 passer-by  przechodzień 
  part 3 część 3 
39 accomplice  wspólnik (przestępcy) 
40 store  schować, odkładać 
41 overhead locker  schowek na bagaż podręczny  
42 doze off przysnąć, zapaść w drzemkę  
43 luggage  bagaż 
44 paranoid  paranoiczny  
45 caution  ostrożność, uwaga  
46 better safe than sorry  lepiej dmuchać na zimne  
47 break down  (o urządzeniu) zepsuć się  
48 break in/into  włamać się 
49 break out  wybuchnąć (o wojnie, chorobie itp.) 
50 break up  zerwać z kimś; mieć przerwę wakacyjną  
51 lift winda  
52 cancel  odwołać 
53 neighbouring  sąsiadujący, sąsiedni  
54 sign  znak  
55 abroad  za granicą 
56 land  wylądować 
57 present  okazać  
58 identity papers  dokumenty tożsamości  
59 boarding pass karta pokładowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MODULE 5.5   
  part 1 część 1 
1 material  materiał  
2 iron żelazo  
3 concrete  beton  
4 glass szkło 
5 marble  marmur  
6 sandstone  piaskowiec  
7 brick  cegła  
  FUNCTIONS    
8 Where's…?  Gdzie jest/ znajduje się…? 
9 What is it made of? Z czego jest to wykonane? 

10 When was it built? Kiedy zbudowano…? 

11 It's located/situated in… Znajduje się w… 

12 It was built in… (the 12th century/35 AD, etc) Została zbudowana w… (XII wieku/roku 35 n.e. itp..) 
13 It's made of… Jest wykonany z … 
14 famous  sławny, słynny  

15 huge  ogromny  
16 stone statue  kamienny posąg 
  part 2 część 2 
17 nearly  prawie, niemal  
18 mostly  głównie  
19 coast  wybrzeże 

20 stare wpatrywać się 
21 ocean ocean  
22 transport zawieść, (prze) transportować 
23 reply  odpowiedzieć 
24 abandoned  porzucony, opuszczony  
25 civilisation  cywilizacja  
26 amazed  zdumiony  
27 advanced  zaawansowany  
28 tool narzędzie  
29 detailed artwork dzieło sztuki charakteryzujące się dbałością o każdy 

szczegół  

30 mysteriously  tajemniczo, niewytłumaczalnie  
31 disappear zniknąć 
32 cancel  odwołać 
  part 3 część 3 
33 extraordinary  niezwykły, zdumiewający  
34 underground  podziemny  
35 for sure  na pewno  
36 archaeologist  archeolog  
37 store  trzymać, przechowywać 
38 stable  stajnia  
39 well studnia  
40 protect yourself from sth  chronić się przed czymś 



41 invader  najeźdźca  
42 above ground  nad ziemią 
43 remote location  miejsce leżące na uboczu  
44 appreciate  cenić sobie, doceniać 
45 entrance  wejście  
46 ancient statue  starożytny posąg 
47 figurine  figurka, posążek  
48 in the shape of  w kształcie  

 

  MODULE 5.6   
  part 1 część 1 
1 sightseeing holiday wyjazd wakacyjny  
2 cruise  rejs turystyczny  
3 safari  safari  

4 beach holiday  wakacje nad morzem  
5 package holiday  wakacje organizowane prze biuro podróży  
6 road trip  podróż samochodem  
7 camping holiday  wakacje pod namiotem  
8 adventure holiday  wczasy dla amatorów mocnych wrażeń/aktywnego 

wypoczynku  

9 volunteer holiday  wczasy połączone z wolontariatem  
10 backpacking holiday  wczasy z plecakiem 
11 experience local culture  doświadczyć/zakosztować lokalnej kultury  
12 hustle and bustle (of a place)  zgiełk i harmider 
13 broaden your horizons  poszerzać własne horyzonty  
14 open-minded  otwarty, wolny od uprzedzeń 
15 sth appeals to sb  podobać się, pociągać kogoś  

16 stress-free  bezstresowy  
  part 2 część 2 
17 plan  (za) planować 
18 in advance  z góry, z wyprzedzeniem 
19 worry (about sth) martwić się (o coś) 
20 accommodation  zakwaterowanie  
21 professional guide  zawodowy przewodnik  
22 fixed  stały, ustalony  
23 itinerary  plan podróży  
24 stick (to sth) trzymać się (czegoś), obstawać (przy czymś) 
25 facilities  udogodnienia  
26 nearby  w pobliżu, niedaleko  
27 at the mercy of (sb/sth) na łasce, skazany na  
28 socialise  prowadzić życie towarzyskie  
29 flood zalać 
30 ruin zniszczyć, zrujnować 
31 lack (of sth) brak (czegoś) 
32 in case of sth  na wypadek (czegoś) 
33 emergency  nagły przypadek, sytuacja awaryjna  



  MODULE 5: CULTURAL CORNER    
  part 1 część 1 
1 faire  jarmark, targ, kiermasz  
2 backpack  podróżować z plecakiem  
3 road trip  podróżować samochodem  
4 off the beaten track  na uboczu, oddalony  
5 feel at home  czuć się jak u siebie w domu  
6 far and wide  wszędzie, wzdłuż i wszerz  
7 Renaissance fair  renesansowy kiermasz/jarmark  
8 dusk  zmierzch  

9 step through przejść 
10 gate brama, furtka  
11 dressed up  przebrany  
12 legend legenda  
13 archery competition  turniej łuczniczy  
14 jousting tournament  turniej rycerski  
15 knight  rycerz  
16 shining armour  lśniąca zbroja  
  part 2 część 2 
17 charge (at sb) nacierać, uderzyć na kogoś 
18 medieval entertainment  średniowieczna rozrywka  
19 sword fight walka na miecze  
20 storyteller  gawędziarz  
21 court jester  nadworny błazen  
22 serenade  śpiewać serenady  
23 tune  melodia  
24 mouth-watering  apetyczny, że aż ślinka cieknie  
25 option  opcja  
26 crafts wyroby rzemieślnicze  
27 jewellery  biżuteria  
28 for sale  na sprzedaż  
29 memory  wspomnienie 
30 fun-filled day  dzień pełen zabawy  
31 annual  doroczny, coroczny  
32 preserve  zachowywać, konserwować  
33 proud  dumny  

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 6 

 

  MODULE 6: Arts and entertainment   
1 poetry poezja 
2 drama dramat 
3 prose proza 
4 fate los, przeznaczenie 
5 will wola 
6 strive usiłować 
7 seek szukać 
8 yield ustąpić 
9 revenge zemsta 
10 heal uzdrowić 
11 puppet theatre teatr lalkowy 
12 painting obraz 
 

  MODULE 6.1   

  part 1 część 1 

1 award-winning  nagrodzony 
2 cast obsada filmu 
3 screenwriter scenarzysta 
4 director reżyser 
5 soundtrack ścieżka dźwiękowa 
6 script scenariusz 
7 location miejsce 
8 lead role główna rola 
9 act grać 
10 shoot kręcić film 
11 crew załoga 
12 action akcja 
  part 2 część 2 

13 destination cel podróży 
14 spy szpieg 
15 licence licencja 
16 shooting skills umiejętności strzeleckie 
17 desert pustynia 
18 tour guide przewodnik 
19 wander wędrować 
20 mission misja 
21 spectacular spektakularny 
22 crowded zatłoczony 
23 square skwer 
24 mountain range pasmo górskie 
25 breathtaking zapierający dech w piersiach 
26 scenery sceneria 



27 setting miejsce 
28 remote odległy 
29 base baza 
30 scholar uczony 
31 dull nudny 
32 turn into przekształcić się w 
33 big screen duży ekran 
34 adventure przygoda 
35 excitement ekscytacja 
36 annual coroczny 
 

  MODULE 6.2   

  part 1 część 1 

1 chase gonić 

2 spot zauważyć 
3 cloudless bezchmurne 
4 daybreak świt 
5 command rozkazać 
6 asleep we śnie 
7 anger złość 
8 exhaust wyczerpać 
9 glide through ślizgać się przez 
10 peacefully spokojnie 
11 crew załoga 
13 gentle łagodny 
14 playful wesoły 

15 attack atakować 
  part 2 część 2 

16 entirely całkowicie 
17 barely ledwie 
18 survive przetrwać 
19 battle bitwa 
20 confidence pewność siebie 
21 jaw szczęka 
22 victim ofiara 
23 trace ślad 
24 vanish zniknąć 
25 beneath pod 
26 defend bronić  
27 revenge zemsta 
28 ivory kość słoniowa 
29 flesh and blood mięso i krew 
30 splinter odłamek 
31 first mate pierwszy oficer 
32 give up poddać się 
 



  MODULE 6.3   

  part 1 część 1 

1 stage curtain kurtyna na scenie 
2 seat siedzenie, miejsce 
3 box loża, trybuna 
4 row rząd 
5 stage  scena 
6 orchestra orkiestra 
7 aisle przejście (między rzędami krzeseł) 
8 notice zauważyć 
9 roof dach 
10 leak przeciekać 
11 wooden puppet drewniana kukiełka 
13 waist-deep po pas (w wodzie) 
14 perform występować 
15 flooded zalany 
16 paddy field pole ryżowe 
17 grow rosnąć 
18 puppeteer lalkarz 
19 bamboo screen bambusowy ekran 
20 string sznurek 
21 hide ukrywać 
22 underneath pod 
23 wings skrzydła 
24 floodlight reflektor 
25 atmosphere atmosfera 
26 wet mokry 
  part 2 Everyday English  część 2 

27 How can I be of help? Jak mogę pomóc? 
28 I'd like to book a ticket for… Chciałbym zarezerwować bilet na… 
29 I'm interested in booking… Jestem zainteresowany zarezerwowaniem… 
30 Are the tickets available for…? Czy są dostępne bilety na…? 
31 I'm afraid there aren't any left for… Obawiam się, ze nie zostały żadne na… 
32 I'm sorry but it's sold out. Przykro mi, ale to jest wyprzedane. 
33 What/How about the show? A może występ…? 
34 Would you be interested in…? Czy byłbyś zainteresowany…? 
35 That sounds OK.  Brzmi OK. 
36 That would be fine. Byłoby świetnie. 
37 That should be alright. Powinno być OK. 
38 How much are the tickets? Ile kosztują bilety? 
39 How much do the tickets cost? Ile kosztują bilety? 
 

 

 

 



  MODULE 6.4   

  part 1 część 1 

1 painting malarstwo 
2 computer graphics grafika komputerowa 
3 carving rzeźbienie, drążenie 
4 drawing rysowanie 
5 photography fotografia 
6 pottery garncarstwo 
7 sculpture rzeźbienie 
8 mosaic mozaika 
9 last for generations trwać przez pokolenia 
10 properly odpowiednio 
11 high above wysoko ponad 
12 pattern wzór 
13 shape kształt 
14 compass kompas 
15 earn a living zarabiać na życie 
16 be an expert at być ekspertem w (jakiejś dziedzinie) 
17 press down przyciskać 
18 stunning zachwycający 
  part 2 część 2 

19 circle koło 
20 triangle trójkąt 
21 snowfall opady śniegu 
22 disappear znikać 
23 trace ślad 
24 shot fotka, zdjęcie 
25 warmth ciepło 
26 comfort komfort 
27 recent niedawny, ostatni 
28 range asortyment, wybór 
29 outdoor na świeżym powietrzu 
30 fashion brand marka mody 
31 design projektować 
32 sales sprzedaż, wyprzedaż 
33 clothing odzież 
34 donate składać datek, ofiarować 
35 environmental charity organizacja charytatywna zajmująca się ochroną 

środowiska 

36 landscape krajobraz 
37 remind przypomnieć 
 

 

 

 



  MODULE 6.5    

  part 1 część 1 

1 to the beat w rytm 

2 definitely  definitywnie, zdecydowanie, na pewno  

3 mountainous  górzysty 

4 state stan 

5 nickname przydomek, nick 

6 reason powód 

7 community  społeczność 

8 attend uczęszczać, chodzić do  

9 separately  oddzielnie  

10 government  rząd 

11 state capital  stolica stanu  

12 hornbill dzioborożec 

13 forest bird ptak leśny 

14 feather pióro 

15 on sale  w sprzedaży  

16 highlight główna atrakcja, gwóźdź programu  

17 bamboo bambusowy  

  part 2 część 2 

18 flute flet 

19 cattle skin drum  bęben (ek) wykonany z krowiej skóry  

20 rhythm rytm 

21 athletic move akrobatyczny ruch  

22 warrior outfit  strój wojownika  

23 archery  łucznictwo  

24 wrestling  zapasy  

25 customs  obyczaje  

26 generation  pokolenie  

27 attraction  atrakcja  

28 feature zawierać, cechować się 

29 fun-loving  uwielbiający zabawę  

30 treat  traktować 

31 practise stosować, uprawiać 

32 get involved in  (za) angażować się w, uczestniczyć w  

33 lead guitarist  gitarzysta prowadzący  

 

  MODULE 6.6    

  part 1 część 1 

1 catchy  chwytliwy, wpadający w ucho  

2 rhythmic rytmiczny  

3 dull nieciekawy, monotonny  

4 dramatic  robiący wrażenie, dramatyczny  

5 melodic melodyjny  

6 energetic  pełen energii 

7 lively  żywy, ekscytujący  



8 uninteresting  nieinteresujący, nieciekawy  

9 recommend polecać, rekomendować 

10 in the end  w końcu, wreszcie  

11 fan  fan, zagorzały kibic  

12 venue  lokal, miejsce występów 

13 on time  na czas, punktualnie  

14 worth the wait  coś, na co warto czekać 

15 be on my feet stać 

16 lead singer  główny wokalista  

17 autograph  rozdawać autografy  

18 incredible  niesamowity , cudowny  

19 get the chance  mieć okazję/ szansę 

20 definitely  zdecydowanie, na pewno  

21 lyrics tekst piosenki  

22 songwriter  autor/kompozytor piosenek  

23 tune  melodia  

24 special effects  efekty specjalne 

25 warm up  rozgrzać 

  part 2 FUNCTIONS  część 2 

26 Can't wait to hear from you. Nie mogę się już doczekać wieści od Ciebie 

27 How are things? Jak leci? 

28 All the best. Wszystkiego najlepszego. 

29 Keep me posted! Informuj mnie na bieżąco! 

30 Thanks for your email; it was great to hear from 
you. 

Dzięki za maila. Tak się cieszę, że się odezwałeś.  

31 How are you doing? Jak się masz? Jak ci idzie? 

 

  MODULE 6: CLIL (ART)   

1 express  wyrazić (np. zdanie) 

2 individual indywidualny 

3 imagination  wyobraźnia  

4 powerful potężny, mocny  

5 effect  efekt, wpływ 

6 landscape  krajobraz  

7 associate sb/sth with  kojarzyć, łączyć, wiązać kogoś/ coś z  

8 thick layer  gruba warstwa  

9 detailed  szczegółowy, dokładny  

10 brushstroke  pociągnięcie pędzla  

11 mood nastrój 

12 fear obawa, lęk 

13 uncertainty niepewność, wątpliwość 

14 originate (in a place) mieć początek, zrodzić się 

15 emotion emocja, uczucie  

16 image  obraz 

17 real world  rzeczywistość, świat rzeczywisty  



18 bring into the mind  przywodzić na myśl  

19 achieve  osiągnąć, uzyskać 
20 characterise  charakteryzować  
21 swirling  wirujący  
22 represent  przedstawiać 
23 feature  zawierać, prezentować 
24 focus (on sth) skupiać się na czymś, koncentrować się 
25 detail  szczegół, detal  

 

 

MODULE 7 

  MODULE 7.0: HI TECH    

1 device  urządzenie  

2 be related to (sb/sth) być powiązanym z (kimś/czymś), mieć związek z 
(kimś/czymś) 

3 e-reader  czytnik e-booków 

4 high speed train  pociąg szybkobieżny  

5 instead of zamiast 

6 reflect  odbijać światło/dźwięki 

7 power elektryczność, prąd, zasilanie   

8 bright  jasny, jaskrawy  

9 kingfisher zimorodek  

10 beak dziób  

11 engineer inżynier  

12 base on opierać na  

13 speed pędzić, mknąć 

14 bill dziób  

15 develop opracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) 

16 body panel  płyta nadwozia  

17 structure  struktura, konstrukcja  

18 angle  kąt (pomiędzy czymś na czymś) 

19 inspire inspirować, natchnąć 
20 bar graph  wykres słupkowy  

21 solar system  układ słoneczny  

 

  MODULE 7.1    
1 smart glasses inteligentne okulary 
2 fingerprint scanner skaner odcisków palców 
3 video calling video rozmowy 
4 hologram hologram 
5 hoverboard elektryczna deskorolka 
6 prediction  przepowiednia 
7 come out wyjść (np. na ekrany kin) 
8 The film is set in... Akcja filmu toczy się w... 



9 leap forward in time przeskoczyć w czasie (do przyszłości) 
10 inventor wynalazca 
11 flatscreen płaski ekran 
12 hands-free gaming granie w gry komputerowy bez użycia rąk 

13 widely powszechnie, szeroko 

14 fingerprint recognition technology technologia rozpoznawania odcisków palców 

15 unlock otworzyć (kluczem), odblokować (np. telefon) 

16 online shopping zakupy przez internet 
17 get right mieć rację 
18 distant dream odległe marzenie 
19 turn out okazać się 
20 zoom around wznosić się 
21 battery bateria 
22 last wystarczyć (np. o baterii) 
23 catch up with nadrobić, osiągnąć czyjś poziom 
 

  MODULE 7.2   

  part 1 część 1 

1 Sun słońce 
2 Mercury Merkury 
3 Venus Wenus 
4 Earth Ziemia 
5 Mars Mars 
6 Jupiter Jowisz 
7 Saturn Saturn 
8 Uranus Uran 
9 Neptune Neptun 

10 famously sławnie, pokazowo 
11 leap skok 
12 mankind ludzkość 
13 space exploration eksploracja kosmosu 
14 land wylądować 
15 name after dać nazwę po (np. sławnym człowieku) 
16 atmosphere atmosfera 
17 composed of stworzony z 
18 carbon dioxide dwutlenek węgla 
  part 2 część 2 

19 quantity ilość 
20 water vapour para wodna 
21 feature cecha 
22 average temperature przeciętna temperatura 
23 unmanned spacecraft bezzałogowy statek kosmiczny 
24 rover łazik (rodzaj sondy kosmicznej) 
25 independent niezależny 
26 go one step further iść jeden krok dalej 



27 colony kolonia 
28 train trenować 
29 power plant elektrownia 
30 wonder zastanawiać się 
31 alien obcy, kosmita 
32 conditions warunki 
 

 

  MODULE 7.3   
  part 1 Vocabulary  część 1 
1 store przechowywać 
2 release wydzielać, uwalniać 
3 transfer przenosić 
4 power zasilać 
5 produce produkować, wytwarzać 
6 capture łapać 

7 contact stykać się, kontaktować się 
8 plant roślina 
9 battery bateria 
  part 2 Reading "Plant Lamps"  część 2 
10 prune przycinać 
11 in return w zamian 
12 thanks to dzięki (komuś, czemuś) 
13 electricity supply dostawa energii elektrycznej 
14 electricity cable kabel elektryczny 
15 attach przyłączyć 
16 glucose glukoza 
17 grow rosnąć 
18 waste odpady 
19 soil gleba 
20 organism organizm 
21 electron elektron 
22 metal grid metalowa siatka 
23 bury zakopać 
24 recharge ponownie naładować 
25 isolated odizolowany 
26 device urządzenie 
27 due to z powodu 
28 adult  dorosły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MODULE 7.4   
1 app aplikacja 
2 camera aparat 
3 download ściągnąć (plik na komputerze) 
4 email email 
5 flight mode tryb samolotowy 
6 headphones słuchawki 
7 key lock blokada (na telefonie) 
8 loudspeaker głośnik 
9 messages wiadomości 
10 notes notatki 
11 offline bez podłączenia do internetu 
12 QWERTY keyboard klawiatura z rozkładem klawiszy QWERTY 
13 settings ustawienia 
14 Video wideo 
15 zip file plik z rozszerzeniem zip 
16 be crazy / nuts about mieć bzika na (punkcie czegoś) 
17 addicted to uzależniony od 
18 close at hand pod ręką 
19 tweet dodać post  w serwisie Twitter, tweetować 
20 go viral szybko rozprzestrzenić się za pomocą internetu 
21 update my status uaktualnić status 
22 stare at gapić się na 
23 turn off wyłączyć 
24 concentrate koncentrować 
25 at a loss w rozterce 
26 time-consuming pochłaniające dużo czasu 
27 up-to-date aktualny 
 

  MODULE 7.5   

  part 1  część 1 

1 porter portier, bagażowy 

2 receptionist recepcjonistka 

3 hotel manager menadżer hotelu 

4 concierge konsjerż (pracownik hotelu załatwiający różne sprawy 
dla gości) 

5 member członek 

6 staff personel 

7 look after opiekować się 

8 service usługa, obsługa 

9 human człowiek 

10 run biegać; prowadzić, działać 

11 behind the scenes za kulisami 

12 technical techniczny 

13 security ochrona 

14 replica kopia, replika 



  part 2  część 2 

15 humanoid przypominający człowieka 

16 waistcoat kamizelka 

17 bow tie muszka 

18 check in zameldować się 

19 long-armed z długimi rękoma 

20 safety box sejf 

21 transport transportować 

22 bedside table stolik nocny 

23 cute śliczny, uroczy 

24 vending machine automat sprzedający  z napojami, słodyczami 

25 guest gość 

26 advanced zaawansowany 

27 supervise nadzorować 

28 entrance wejście 

29 permanently stale, ciągle 

30 entire cały, całkowity 

  part 3 Everyday English   część 3 

31 How can I help you? Jak mogę pomóc? 

32 Can I help you with anything? Czy mogę w czymś pomóc? 

33 Can I book a room (for)…? Czy mogę zarezerowac pokój (na)…? 

34 Do you have any rooms available (for)…? Czy macie jakieś wolne pokoje (na)…? 

35 Have you got a single / double room (for)…? Czy macie wolny pokój dla jednej osoby / dwóch osób 
(na)…? 

36 Do you need a single or a double? Czy potrzebujesz dla jednej osoby czy dwóch? 

37 Would you like a single or a double? Czy chciałbyś dla jednej osoby czy dwóch? 

38 Can I have your name, please? Czy mogę prosić o nazwisko? 

39 We've got one available. Mamy jeden wolny. 

40 There's one left.  Został jeden wolny. 

    

 MODULE 7.6  

1 messaging app  aplikacja do przesyłania wiadomości 

2 instant message wiadomość natychmiastowa  

3 comment  komentarz 

4 landline  telefon stacjonarny, naziemna linia telefoniczna  

5 share videos udostępniać pliki wideo 

6 convenient  wygodny, poręczny  

7 personal osobisty, prywatny  

8 survey  badanie, sondaż 

9 bar graph wykres słupkowy  

10 a quarter of  jedna czwarta  

11 base on  opierać/bazować na  

12 authority  władza 

13 recipient  adresat, odbiorca  



14 sender nadawca  

15 divide (into sth) podzielić (na coś) 

16 subheading  śródtytuł  

17 finding  wynik (badań) 

18 objective  cel  

19 vast majority  ogromna/ zdecydowana większość 

20 reveal wykazać, ujawniać 

 

  MODULE 7: CULTURE CORNER   

1 motto motto, dewiza 

2 wonder cud 

3 attraction  atrakcja  

4 main building  główny budynek  

5 hull kadłub 

6 exhibit  eksponat  

7 planetarium planetarium  

8 surround  otaczać 

9 green energy zielona energia  

10 power zasilać, dostarczać energię  

11 wonderland  cudowne, zaczarowane miejsce 

12 biology  biologia  

13 experiment  eksperyment  

14 scientist naukowiec  

15 hamster wheel kołowrotek dla chomika  

16 rotating tower obracająca się wieża 

17 curiosity  ciekawość, zaciekawienie  

18 run wild  szaleć, zaszaleć, puścić wodze fantazji  

 

 

 

 

 

 

 


