
                                                                     

                      

                                            

                                                                         

  1B DO YOU BELIEVE IN IT ? 1B CZY WIERZYSZ W TO? 

  part 1 część 1  

1 compound nouns rzeczowniki złożone 

2 paranormal happening wydarzenie (zdarzenie) paranormalne 

3 terraced house dom szeregowy 

4 I remember it vividly Pamiętam to dokładnie (doskonale). 

5 ring the doorbell zadzwonić (dzwonkiem do drzwi) 

6 drag something across the floor wlec (ciągnąć coś z trudem) coś po podłodze 

7 carry on kontynuować 

8 go back to sleep zasnąć ponownie 

9 estate agent agent nieruchomości 

10 mystify zadziwić, zadziwiać, nie móc pojąć czegoś 

11 dome kopuła; przedmiot w kształcie kopuły 

12 igloo iglo 

13 It wasn't moving in spite of the wind Pomimo wiatru, nie poruszał się. 

14 glide ślizgać się, sunąć, szybować 

15 have a hallucination mieć halucynację  (omamy) 

16 colleague (=workmate) kolega z pracy, koleżanka z pracy 

17 She read my coffee cup Wróżyła mi z fusów 

18 coffee grounds fusy z kawy 

19 tea leaves fusy z herbaty 

20 dregs fusy (z kawy, herbaty) 

  part 2 część 2 

21 refuse politely grzecznie odmówić 

22 at the time w tamtym czasie, w tamtym momencie 

23 fortune-telling wróżbiarstwo, przepowiadania przyszłości 

24 tell sb's fortune przepowiadać komuś przyszłość 

25 graphologist grafolog 

26 interpret sb's personality from their 
signature 

objaśniać/interpretować  czyjąć osobowość po 
podpisie 

27 binoculars lornetka 

28 spooky straszny, upiorny 

29 psychic medium 

30 faith healer uzdrowiciel 

31 surprising coincidence zadziwiający przypadek 

32 How bizarre! Ale dziwne! 

33 That's weird. To dziwne. 

34 use your psychic powers to .. użyj swoich paranormalnych sił aby... 

35 copy the rhythm and intonation naśladuj rytm i intonację 

36 graphology grafologia 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

37 What your signature says about you Co mówi o tobie twój podpis. 

38 handwriting pismo 

39 it reflects how you evolve as a person To pokazuje/odzwierciedla jak zmieniasz się 
jako człowiek 

40 palmistry chiromancja (czytanie z dłoni) 

41 initial inicjał 

42 secretive skryty, tajemniczy 

43 have low self-esteem mieć niskie poczucie własnej wartości 

44 be big-headed być zarozumiałym 

45 legibility czytelność 

  part 3 część 3 

46 your signature is illegible twój podpis jest nieczytelny 

47 indecisive niezdecydowany 

48 objectives cele 

49 This may imply that To może oznaczać że 

50 angle kąt; ustawiać coś pod kątem 

51 a rising signature podpis wznoszący się 

52 a descending signature podpis opadający 

53 descending obniżanie (np: lotu); schodzenie (np: ze 
schodów) 

54 descend schodzić, obniżać, zstępować (np: z nieba) 

55 get disheartened zniechęcać się 

56 dishearten przygnębiać, zniechęcać 

57 overcome problems pokonywać/przezwycieżać problemy 

58 is emotionally stable jest emocjonalnie stabilny 

59 The more illegible your signature is, the less 
assertive you are. 

Im bardziej nieczytelny jest twój podpis, tym 
mniej asertywny jesteś 

60 The sooner we start, the earlier we'll finish. Im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej 
skończymy. 

61 linked by hyphen połączone łącznikiem 

62 bad-tempered wybuchowy; wściekły 

63 absent-minded nieuważny, roztargniony 

64 laid-back wyluzowany 

65 tight-fisted skąpy 

66 two-faced dwulicowy, obłudny 

67 strong-willed mający silną wolę, charakter ( też uparty) 

68 self-centred egocentryczny (egocetric) 

69 good-tempered spokojny 

70 My brother is rather bad-tempered Mój brat jest dość wybuchowy. 

71 My father is a bit tight-fisted.  Mój ojciec jest trochę skąpy. 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

  2A CALL THE  DOCTOR? 2A WZYWAĆ LEKARZA? 

  part 1 część 1  

1 press on the wound uciskać ranę 

2 illnesses choroby 

3 injuries urazy, uszkodzenia; kontuzje (w sporcie) 

4 hit sb firmly on the back uderz kogoś mocno (pewnie) w plecy 

5 shoulder blade łopatka (med.) 

6 blockage niedrożność, przeszkoda (np. w rurze) 

7 shovel łopatka (do zabawy) 

8 call the emergency services zadzwoń po służby ratownicze 

9 cling film folia kuchenna, folia spożywcza 

10 put pressure on the wound uciskać ranę 

11 lean forward pochylić się/przechylić się do przodu 

12 pinch uciskać, cisnąć, ściskać (np: nos) 

13 tilt przekrzywiać (np: głowę), przechylać 
(szklankę) 

14 tilted pochyły, przechylony 

15 straighten  rozprostować (nogi), wyprostować (włosy) 

16 he has sunburn. poparzyć się od słońca ("spalić się" na 
słońcu) (dosł: Ma poparzenia od słońca) 

17 pass out mdleć, zemdleć 

18 come round odzyskiwać przytomność, dojść do siebie 

19 vomit, throw up, be sick wymiotować 

20 antihistamines leki przeciwhistaminowe; antyhistaminy  

21 the prawns were off krewetki zepsuły się (stare, nieświeże) 

22 treat a nose bleed (=nosebleed) leczyć krwotok z nosa (udzielać pomocy 
medycznej) 

23 collapse zapaść upadek (rządu); krach, załamanie (na 
giełdzie) 

24 collapse zemdleć, zasłabnąć 

25 put a bandage on sth zabandażować coś 

26 antibiotics antybiotyki 

27 aspirin aspiryna 

28 paracetamol paracetamol 

  part 2 część 2 

29 tumour nowotwór; guz 

30 cholesterol cholesterol 

31 bump guz (np: na czole) 

32 take your temperature zmierz sobie temperaturę  

33 a blood test badanie krwi 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

34 hypochondriac hipochondryk; hipochondryczny 

35 an unreliable source niepewne źródło (np: informacji) 

36 out of date nieaktualny, nieważny 

37 feel under the weather źle się czuć 

38 GP= general practitioner internista, lekarz ogólny, lekarz pierwszego 
kontaktu 

39 heart rate tętno 

40 A&E =Accident and Emergency ostry dyżur 

41 log on to Google zalogować się do Google 

42 consolation to sb pociecha dla kogoś, pocieszenie 

43 the latter (ten) drugi; (ten) ostatni (z wymienionych) 

44 obsessively obsesyjnie 

45 check your pulse sprawdź/zmierz sobie tętno 

46 take/feel sb's pulse zmierzyć komuś tętno/puls 

47 the worst-case scenario w najgorszym wypadku 

48 faulty wadliwy, wybrakowany 

49 the ECG=the ECG machine = 
electrocardiogram 

EKG, elektrokardiogram  

50 a life-threatening illness choroba zagrażająca życiu 

51 mouth ulcer afta 

52 alternative remedies lekarstwa alternatywne 

53 miracle cures cudowne uzdrowienia; cudowne lekarstwa 

54 malignant cells złośliwe komórki 

55 bacteria bakterie 

56 a bacterium bakteria 

57 Ebola virus wirus Ebola 

   YOU'RE THE DOCTOR   

  part 1 część 1 

1 treatment leczenie 

2 medical care/treatment opieka medyczna 

3 in the excitement w całym zamieszaniu 

4 have a nosebleed mieć krwotok z nosa 

5 check your blood pressure zbadaj swoje ciśnienie 

6 accidently pick up  podnieść przez przypadek 

7 third degree burns oparzenia 3 stopnia 

8 she's burnt her finger. Oparzyła sobie palec. 

9 blisters pęcherze, bąble 

10 put on antiseptic cream nakładać krem antyseptyczny 

11 he's got a pain in his chest. Boli go klatka piersiowa. 

12 She's got a rash. Ma wysypkę. 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

13 He's got a cough. Ma kaszel. 

14 My ankle is swollen. Moja kostka jest spuchnięta. 

15 My back hurts/aches Bolą mnie plecy. 

16 sneeze psikać 

17 I've got diarrhoea. Mam rozwolnienie. 

18 He's unconscious. Jest nieprzytomny. 

19 My son fainted. Mój syn zemdlał. 

20 I feel dizzy. Kręci mi się w głowie. 

  part 2 część 2 

21 swallow przełykać 

22 They lost consciousness. Stracili przytomność. 

23 They regained consciousness. Odzyskali przytomność. 

24 She has flu. Ma grypę. 

25 come down with flu zachorować na grypę 

26 She has asthma. Ma astmę. 

27 My mum's had a stroke. Moja mama dostała udaru. 

28 I have high blood pressure. Mam wysokie ciśnienie. 

29 She has food poisoning. zatruła się jedzeniem. 

30 Kate has burnt herself. Kate sie oparzyła. 

31 Martha's twisted/sprained her ankle. Marta skręciła kostkę. 

32 bruise on my arm siniak na moim ramieniu 

33 bandage bandaż 

34 give sb an injection zrobić komuś zastrzyk 

35 specialist specjalista 

36 She had ten stitches Miała założonych 10 szwów. 

37 have an X-ray zrobić sobie prześwietlenie 

38 cancer specialist/oncologist onkolog 

39 wound rana 

40 ointment for burns maść na oparzenia 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

 

28 CLOTHES AND FASHION ODZIEŻ I MODA 

  part 1 część 1 

29 loose luźny 

30 tight obcisły 

31 hooded w kapturze, z kapturem (np: bluza) 

32 blouse bluzka (damska) 

33 tunic tunika (bez rękawów) 

34 sweatshirt bluza (z kapturem lub bez), górna część dresu 

35 fleece jacket bluza z polaru 

36 hoody/hoody kurtka z kapturem, bluza z kapturem 

37 beanie czapeczka 

38 long sleeved  z długim rękawem 

39 sleeveless bez rękawów 

40 V-neck sweater sweter z wycięciem w szpic 

41 round-neck sweater sweter (z zaokrąglonym wycięciem) 

42 collar kołnierz 

43 belt buckle sprzączka paska 

44 pattern wzór,deseń 

45 checked w kratkę, kraciasty 

46 spotted w kropki 

47 striped w paski, pasiasty 

48 plain gładki, bez wzoru 

49 patterned wzorzysty 

50 cotton vest bawełniana podkoszulka 

51 denim waistcoat dżinsowa kamizelka 

52 fur collar futrzany kołnierz 

53 linen z lnu, (płócienny) 

54 lace dress sukienka z koronki 

55 top góra (górna część ubrania) 

56 lycra swimsuit strój kąpielowy z lycra'y 

57 silk scarf jedwabny szalik, apaszka 

58 neckerchief apaszka 

59 velvet bow tie aksamitna muszka 

60 flip-flops japonki 

61 leather skórzany 

62 suede boots zamszowe kozaki 

63 cords sztruksy 

64 corduroy=cord sztruksowy 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

  part 2 część 2 

65 bowler melonik 

66 tuxedo=tux smoking 

67 tailcoat frak 

68 The English don't dress very stylish Anglicy nie ubierają sie zbyt stylowo. 

69 She usually wears black clothes. Zwykle nosi czarne ubrania. 

70 She usually dresses in black. Zwykle chodzi w czerni. 

71 fashionable modny 

72 old-fashioned staromodny 

73 scruffy niechlujny 

74 dress up wystroić sie, ubrać się elegancko 

75 dress up as a pirate przebierać się za pirata 

76 Please hang up your coat. Proszę powieś płaszcz. 

77 This skirt doesn't fit me. Ta spódniczka nie pasuje (rozmiarowo) 

78 This dress really suits you. Ta sukienka naprawdę Ci pasuje (dobrze w 
niej wyglądasz). 

79 Your bag matches your shoes. Twoja torebka pasuje do butów (np: kolorami). 

80 That tie doesn't really go with your shirt.  Ten krawat niezbyt pasuje do twojej koszuli 
(np: kolorem, wzorem, razem nie wyglądają 
dobrze) 

81 I need to get changed. Muszę się przebrać. 

82 Get dressed. Ubierz się. 

83 Get undressed, please. Proszę sie rozebrać. 

84 loose linen suit luźny garnitur z lnu 

85 pink silk slippers różowe jedwabne kapcie 

86 tight lycra skirt obcisła spódnica z lycra'y 

87 red and white striped tie krawat w biało-czerwone paski 

88 ankle bracelets łańcuszki (bransoletki) na nogę 

89 blazer marynarka; blezer (z emblematem szkoły, 
firmy) 

90 chinos drelichy (rodzaj spodni) 

91 She dresses well. Ładnie się ubiera. (ma styl:) 

92 streaked hair włosy z pasemkami 

93 streak pasemko; smuga (na szybie); pasmo, passa 
(zwycięstw, porażek) 

94 be on a winning streak mieć dobrą passę 

95 piercing kolczykowanie, przekłuwanie różnych części 
ciała 

96 tattoo tatuaż 

97 torn denim jeans podarte dżinsy 

98 baseball cap worn backwards czapka bejsbolówka noszona tyłem do przodu 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

  3A AIR TRAVEL 3A PODRÓŻ LOTNICZA 

  part 1 część 1 

1 have a fear of sth bać się czegoś (mieć strach przed czymś) 

2 in-flight odbywający się w czasie lotu 

3 in-flight announcements komunikaty podczas lotu 

4 anonymous bezimienny; anonimowy 

5 go through Customs przejść przez odprawę celną 

6 passenger pasażer 

7 wheelchair wózek inwalidzki 

8 back cover of a book tylnia okładka książki 

9 life jacket kamizelka ratunkowa 

10 inflate nadmuchać, napompować 

11 Customs officers celnicy 

12 It's laughable jest śmiechu warte; Jest śmieszne 

13 a hijacked plane uprowadzony samolot 

14 Ethiopian etiopski 

15 Boeing 767 Boeing 767 

16 cabin crew obsługa kabiny pasażerskiej 

17 The flight attendant is giving the safety 
demonstration now. 

Stewardessa (lub steward) prezentuje 
zasady bezpieczeństwa teraz. 

18 smuggle przemycać 

19 beef wołowina 

20 request prosić, żądać 

21 Baggage Reclaim Miejsce odbioru bagażu 

22 Arrivals hala przylotów  

  part 2 część 2 

23 machinery maszyna; mechanizm 

24 count liczyć; liczba 

25 porter bagażowy 

26 courtesy uprzejmość, grzeczność 

27 have bad turbulence on a flight mieć duże turbulencje podczas lotu 

28 long -haul flight daleki lot 

29 get jet lag mieć (nabawić się) złego samopoczucia po 
długim locie 

30 Have you ever flown business class? Czy kiedykolwiek leciałeś klasą biznesową? 

31 Airport terminal terminal (na lotnisku) 

32 Departures hala odlotów 

33 domestic flights loty krajowe 

34 flight time długość lotu 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

35 gate bramka, wyjście (na lotnisku) 

36 departures board tablica odlotów 

37 runway pas startowy 

38 boarding pass karta pokładowa 

39 check-in desk stanowisko odprawy (na lotnisku) 

40 baggage drop off miejsce oddawania bagażu gdy ma się już 
kartę pokładową  

41 lounge poczekalnia (na lotnisku) 

42 VIP (very important person) VIP, bardzo ważna osoba:) 

43 hand luggage bagaż podręczny 

44 travel first class podróżować pierwszą klasą 

  part 3 część 3  

45 board the plane wsiadać do samolotu 

46 take off startować (o samolocie) 

47 bring illegal goods przewozić nielegalne towary 

48 aisle przejście (w samolocie), alejka (w 
supermarkecie) 

49 seat belts pasy bezpieczeństwa 

50 direct flight lot bezpośredni 

51 connecting flight lot z przesiadką 

52 aisle seat miejsce przy przejściu 

53 window seat miejsce przy oknie 

54 Where should I drop you off? Gdzie mam Cię wysadzić? 

55  check in online odprawić się (samemu )przez internet 

56 get on the plane wsiadać do samolotu 

57 pick up your luggage obierz swój bagaż 

58 overhead compartments półki nad głową ( w samolocie, pociągu) 

59 personal electronic devices urządzenia osobiste 

60 emergency exits wyjścia awaryjne 

61 air traffic controller kontroler lotów 

62 flight BA 0206 lot BA 0206 

63 loudspeaker głośnik; megafon 

64 panic broke out wybuchnęła panika 

65 break out wybuchnąć, zacząć się gwałtownie (o wojnie, 
epidemii, huraganie) 

66 spokesman= spokesperson rzecznik 

67 route trasa (lotu); droga 

 

 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

 

  4A ECOLOGY 4A EKOLOGIA 

1 add up your score podlicz punkty; oblicz wynik  

2 eco-friendly przyjazny dla środowiska 

3 commit a crime popełnić przestępstwo 

4 Earth Day Dzień Ziemi 

5 increase awareness zwiększyć świadomość/wiedzę 

6 sins grzechy 

7 turn on  odkręcić (kurki) 

8 turn on the shower "włączyć" (uruchomić) prysznic (dot. 
pryszniców elektrycznych np. w Anglii) 

9 the water takes a while to warm up potrzeba chwili żeby woda się zrobiła ciepła 
(np: po odkręceniu kurka) 

10 drown utopić, topić 

11 drowning tonący ( o osobie); utonięcie 

12 drown in something zatapiać się w czymś, topić się w czymś 

13 waste water marnować wodę 

14 waste marnotrawstwo, marnowanie 

15 take the test rozwiąż test 

16 reusable  wielokrotnego użytku 

17 reusable shopping bag torba wielokrotnego użytku na zakupy 

18 made of recyclable materials zrobiony z materiałów wtórnych 

19 I never leave the water running nigdy nie zostawiam "odkręconej wody"  

20 running water bieżąca woda 

21 I throw everything in the same bin. Wrzucam wszystko do jednego kosza na 
śmieci. 

22 I recycle bottles and plastic containers. Segreguję butelki i plastikowe pojemniki. 

23 pollute  zanieczyszczać 

24 install solar panels on roofs instalować (umieszczać) panele słoneczne na 
dachach 

25 wind turbines turbiny wiatrowe ("wiatraki") 

26 electric cars samochody elektryczne 

27 ban zakazać, zabronić (czegoś); zakaz 

28 cut down a tree ściąć drzewo 

29 desalination odsalanie 

30 ski resort ośrodek narciarski 

31 occurrence występowanie (np.: fenomenu); zdarzenie, 
wypadek 

32 school curriculum szkolny program nauczania 

33 definitely zdecydowanie 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

34 unlikely mało prawdopodobny, wątpliwy 

35 It's very unlikely to happen. To bardzo mało prawdopodobne że się 
wydarzy. 

  WEATHER  POGODA 

  part 1 część 1 

1 high temperature wysoka temperatura 

2 low temperature niska temperatura 

3 below zero poniżej zera 

4 breeze wiaterek, bryza 

5 sea breeze bryza morska 

6 chilly chłodny, zimny 

7 damp wilgoć; wilgotny 

8 drizzle mżawka; mżyć 

9 gale-force winds wichury 

10 scorching hot day upalny dzień 

11 scorching heat skwar, żar 

12 scorching sand (surface) gorący (rozpalony )piasek,(inne powierzchnie) 

13 pouring ulewny 

14 a light wind lekki wiaterek 

15 rain lightly lekko padać (o deszczu) 

16 misty mglisty, spowity mgłą 

17 blizzard śnieżyca; zamieć 

18 drought susza 

19 flood powódź 

20 hailstorm burza gradowa 

  part 2 część 2 

21 heatwave fala upałów 

22 hurricane huragan 

23 lightning błyskawice (pl); pioruny (striking sth) 

24 a flash of lightning błyskawica 

25 a stroke of lightning uderzenie pioruna 

26 She was struck by lightning. Trafił ją piorun. 

27 strike struck struck uderzyć; trafić (pocisk) 

28 thunder grzmot 

29 thunderstorm burza z piorunami 

30 during the monsoon (season) w porze monsunowej 

31 heavy  ulewny (rain) 

32 clear/ clear up przejaśniać się 

33 icy oblodzony 

34 settle ustalać się (o pogodzie) 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

35 It's very slippery. Jest bardzo śliska (path, road) 

36 shiver (with cold) zadrżeć/zadygotać (z  zimna) 

37 I'm sweating. Pocę się. 

38 get soaked przemoknąć, zmoknąć 

39 humid wilgotny (air,climate, ) 

40 melt in the sun roztopić się na słońcu 

41 get sunburnt spalić się (na słońcu) 

42 It poured with rain. Lało ( o deszczu) 

43 stormy burzowy 

44 extracts from three blogs urywki z trzech blogów 

45 in which blog... w którym blogu... 

 

  4B RISK TAKER 4B RYZYKANT 

  part 1 część 1 

1 on the edge of a precipice na krawędzi przepaści (urwiska) 

2 your attitude to risk twoje nastawienie/twój stosunek do ryzyka 

3 Do you consider yourself a risk taker? Czy uważasz się za ryzykanta? 

4 a bit risky trochę niebezpieczny 

5 risky behaviour niebezpieczne zachowanie 

6 do a parachute jump for charity skakać na spadochronie w celach 
charytatywnych 

7 cross the road at the traffic lights przechodzić przez ulicę "na światłach" 

8 cross the road at the zebra crossing przechodzić przez ulicę po pasach 

9 ride a motorbike jeździć na motorze 

10 break the speed limit przekraczać dozwoloną prędkość, jechać za 
szybko 

11 take out insurance ubezpieczać się 

12 leave something until the last minute zostawiać coś na ostatnią minutę (np: naukę) 

13 call off the match odwołać mecz 

14 catch fire zapalić się (np.: dom, materiał) 

15 a first aid kit apteczka pierwszej pomocy 

  part 2 część 2 

16 travel on a motorbike podróżować motorem, jechać motorem 

17 alternative wybór; alternatywny 

18 participants learn on the course that .. uczestnicy uczą się na kursie że ... 

19 speeder pirat drogowy 

20 key ring breloczek 

21 engraved  wygrawerowany  

22 drug addicts narkomani 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

23 doing the course odbycie kursu 

24 get points on your licence dostać punkty (za wykroczenia drogowe)  

25 biker motocyklista (też rowerzysta) 

26 He's addicted to speed. Jest uzależniony od prędkości. 

27 speed, amphetamine amfetamina 

28 intoxicating combination of ... oszałamiające (upajające) połączenie ... 

29 high-powered engines silniki o dużej mocy 

30 and testosterone testosteron 

31 adrenaline adrenalina 

32 buzz podniecenie, podekscytowanie 

33 drive at 120mph  jechać 120 mil/godz.  

34 habitual offender notoryczny przestępca 

35 motorcyclist motocyklista 

36 fatal consequances śmiertelne konsekwencje 

37 inspector inspektor ( w policji); inspektor oświaty 

38 investigator oficer śledczy 

39 keen biker zapalony/zagorzały motocyklista 

40 They range in age from 18 to 40 od 18 latków do 40 latków 

41 range obejmować zakresem; rozciągać się (od 
czegoś do czegoś) 

42 do 30 kph over the speed limit przekraczać dozwoloną prędkość o 30 km 

43 get (go,come) straight to the point przejść od razu do rzeczy 

44 vulnerability słaby punkt; brak zabezpieczenia, podatność 
na zranienie 

45 human limitations ludzkie niedoskonałości 

46 make a realistic assessment dokonywać realistycznej oceny  

  part 3 część 3 

47 get on a bike wsiadać na motor 

48 in the car park na parkingu 

49 in a collision podczas zderzenia 

50 pedestrian pieszy; dla pieszych 

51 fatal accidents śmiertelne wypadki 

52 on long-distance journeys podczas długich podróży 

53 motorways autostrady 

54 urban roads drogi miejskie (na terenech miejskich) 

55 country roads drogi na obszarach wiejskich 

56 minor accident niegroźny wypadek 

57 the age at which wiek w którym 

58 the age limit for having a driving licence 
(should be raised) 

ograniczenie wiekowe na prawojazdy 
(powinno zostać podwyższone) 



                                                                     

                      

                                            

                                                                         

59 statistics statystyka, dane statystyczne 

60 severe punishment surowa/sroga kara 

61 reduce accidents zmniejszyć liczbę wypadków 

62 take a risk podejmować ryzyko 

63 Who do you take after more,... Do kogo jesteś bardziej podobny (w 
wyglądzie, zachowaniu) 

64 Take your time. Nie śpiesz się. 

65 take up a new sport zainteresować się (zająć się) nowym sportem 

66 take part in a demonstration brać udział w demonstracji 

67 take place in Bydgoszcz odbywać się w Bydgoszczy 

68 take advantage of something wykorzystać coś, skorzystać z czegoś 

69 What factors would you take into account? Jakie czynniki wziąłbyś pod uwagę? 

 

 

 

 

 

 

 

 


