
 

 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 

 

 Christmas Boże Narodzenie 

1 snow śnieg 

2 snowman bałwan 

3 winter zima 

4 cold zimno 

5 December grudzień 

6 Christmas Boże Narodzenie  

7 Christmas tree choinka 

8 Santa Claus Święty Mikołaj 

9 Elf elf 

10 bell dzwonek 

11 reindeer renifer 

12 present prezent 

13 angel anioł 

14 Christmas ball bombka 

15 stocking świąteczna skarpeta 

16 elves elfy 

17 carols kolędy 

18 Christmas Eve Wigilia 

19 snowflake płatek śniegu 

20 Christmas lights Lampki na choinkę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Eeaster 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 daffodil narcyz  
15 lamb owieczka  
16 nest  gniazdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
STARTER MODULE  

 
 
 
 
 

  Grammar: Zaimki dzierżawcze /Possesive 
Pronouns    

1 mine mój 
2 yours twój 
3 hers jej 
4 his jego 
5 ours nasz 
6 yours wasz 
7 theirs ich 
 

  Grammar: Zdania twierdzące z czasownikiem  
" have got"    

1 I've got a dog. Mam psa. 
2 You've got a cat. Ty masz kota. 
3 She's got a doll. Ona ma lalkę. 
4 He's got a car. On ma samochód. 
5 It's got a tail. Ma ogon. 
6 We've got a house. Mamy dom. 
7 You've got a ball. Macie piłkę. 
8 They've got flowers. Mają kwiaty. 
  Pytania z czasownikiem " have got"    
1 Have I got a pencil? Czy mam ołówek? 
2 Have you got a car? Czy masz samochód? 

3 Has he got a pen? Czy on ma długopis? 

3 Has she got a hamster? Czy ona ma chomika? 

4 Has it got a tail? Czy ma ogon? 

5 Have we got time? Czy mamy czas? 

6 Have you got a dog? Czy macie psa? 

7 Have they got a computer? Czy one mają komputer? 
  Przeczenia z czasownikiem " have got"    
1 I haven't got a car. Nie mam samochodu. 
2 You haven't got a parrot. Nie masz papugi. 
3 She hasn't got a doll. Ona nie ma lalki. 
4 He hasn't got a football. On nie ma piłki nożnej. 
5 It hasn't got a tail. Nie ma ogona. 

6 We haven't got a house. Nie mamy domu. 
7 You haven't got a dog. Nie macie psa. 
8 They haven't got good marks. Nie mają dobrych ocen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Starter module    
1 beef wołowina 
2 cabbage kapusta 
3 cereal płatki śniadaniowe  
4 get a lift zostać podwiezionym 
5 gold złoty 
6 grapes winogrona 
7 hang out with spędzać czas z  
8 Hello! Cześć! 
9 I don't think you've met. Wydaje mi się że się nie znacie. 
10 I'm fine thanks,and you? W porządku, a Ty? 
11 lamb jagnięcina 
12 lettuce sałata 
13 medal medal 
14 Not bad, thanks. Nieźle,dziękuję. 
15 nuts orzechy 
16 ordinary zwyczajny 
17 pack pakować 
18 pear gruszka 
19 Pleased to meet you, too. Mnie również miło Cię poznać 
20 rice ryż 
21 salt sól 

22 same taki sam 
23 train trenować 
24 training trening 
25 weight waga 
26 win zwyciężyć, wygrać, zdobyć 

 

  Grammar: Gerund (rzeczownik odsłowny)   
1 I like swimming. Lubię pływać. 
2 I enjoy watching films. Lubię oglądać filmy. 
3 I love swimming. Uwielbiam pływać. 
4 I hate drawing. Nie cierpię rysować. 
5 I don't mind watching football. Nie mam nic przeciwko oglądaniu piłki nożnej. 

 

  Grammar: Prepositions of place/ 
Przyimki miejsca   

1 in the kitchen w kuchni 
2 behind the sofa za sofą 
3 on the wall na ścianie 
4 between the armchairs pomiędzy fotelami 
5 under the table pod stołem 
6 in front of the table przed stołem 
7 next to the fireplace obok kominka 
8 opposite the table  naprzeciw stołu 
9 over  nad 
  Grammar: Prepositions of time/ 

Przyimki czasu   
1 My birthday is on 1st June. Mam urodziny pierwszego czerwca. 
2 at the weekend w weekend 
3 in October w październiku 



4 at 5 o'clock o godzinie 5 
5 in ten minutes za 10 minut  
6 at Christmas w Święta Bożego Narodzenia 
7 in the morning rankiem, rano 
8 in a week za tydzień 
9 on Mondays w poniedziałki 
10 at lunchtime w porze lunchu 

 

  Grammar: Present Simple-zdania twierdzące.   
1 I fix cars. Ja naprawiam samochody. 
2 You sell food. Ty sprzedajesz jedzenie. 
3 She makes bread. Ona robi chleb. 
4 He goes to Africa. On jeździ do Afryki. 
5 It drinks milk. Ono/To pije mleko. 
6 We go to the park. My chodzimy do parku. 
7 You like football. Wy lubicie piłkę nożną. 
8 They get up late. Oni wstają późno. 
  Present Simple- przeczenia    
1 I don't fix cars. Ja nie naprawiam samochodów. 
2 You don't sell food. Ty nie sprzedajesz jedzenia. 
3 She doesn't make bread. Ona nie robi chleba. 
4 He doesn't go to Africa. On nie jeździ do Afryki. 
5 It doesn't drink milk. Ono/To nie pije mleka. 
6 We don't go to the park. My nie chodzimy do parku. 
7 You don't like football. Wy nie lubicie piłki nożnej. 
8 They don't get up late. Oni nie wstają późno. 
  Present Simple- pytania    
1 Do I fix cars? Czy ja naprawiam samochody? 
2 Do you sell food? Czy ty sprzedajesz jedzenie? 
3 Does she make bread? Czy ona robi chleb? 
4 Does he go to Africa? Czy on jeździ do Afryki? 
5 Does it drink milk? Czy ono/to pije mleko? 
6 Do we go to the park? Czy my chodzimy do parku? 
7 Do you like football? Czy wy lubicie piłkę nożną? 
8 Do they get up late? Czy oni wstają późno? 

 

  Grammar: Adverbs of frequency/  
Przysłówki częstotliwości   

1 Adam always feeds the dog. Adam zawsze karmi psa. 
2 Tom usually sets the table. Tom zazwyczaj nakrywa do stołu. 
3 She sometimes washes the dishes. Ona czasami zmywa naczynia. 
4 He never cooks. On nigdy nie gotuje. 
5 She hardly ever cooks. Ona prawie nigdy nie gotuję. 
6 rarely rzadko 
7 once a week raz w tygodniu 
8 twice a month dwa razy w miesiącu 
9 three times a year trzy razy do roku 

 

 



 

  Grammar: Present Continuous -zdania 
twierdzące   

1 I'm singing now. Ja teraz śpiewam. 
2 You're dancing now. Ty teraz tańczysz. 
3 He's sleeping now. On teraz śpi. 
4 She's running now. Ona teraz biega. 
5 It's jumping now.  Ono / To teraz skacze. 
6 We're dancing now. My teraz tańczymy. 
7 You're singing now. Wy teraz śpiewacie. 
8 They're sleeping now. Oni teraz śpią. 
  Present Continuous-przeczenia   
1 I'm not singing now. Ja teraz nie śpiewam. 
2 You aren't dancing now. Ty teraz nie tańczysz. 
3 He isn't working today. On dziś nie pracuje. 
4 She isn't running now. Ona teraz nie biega. 
5 It isn't jumping now.  Ono / To teraz nie skacze. 
6 We aren't dancing now. My teraz nie tańczymy. 
7 You aren't singing now. Wy teraz nie śpiewacie. 
8 They aren't sleeping now. Oni teraz nie śpią. 
  Present Continuous- pytania   
1 Am I singing now? Czy ja teraz śpiewam? 
2 Are you dancing now? Czy ty teraz tańczysz? 
3 Is he sleeping now? Czy on teraz śpi? 
4 Is she running now? Czy ona teraz biega? 
5 Is it jumping now? Czy ono/to teraz skacze? 
6 Are we dancing now? Czy my teraz tańczymy? 
7 Are you singing now? Czy wy teraz śpiewacie? 
8 Are they sleeping now? Czy oni teraz śpią? 

 

 

  Grammar:  some/any/much/many/ a 
lot/a few/few   

 

1 There aren't any lemons. Nie ma żadnych cytryn.  

2 Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny?  

3 There are no lions in the park. W parku nie ma lwów.  

4 There are some apples on the table. Na stole jest kilka jabłek.  

5 There is some jam. Jest trochę dżemu.  

1 There are a lot of limes. Jest dużo limonek.  

2 There aren't many limes. Nie ma dużo limonek.  

3 Are there many limes? Czy jest dużo limonek?  

4 How many limes are there? Ile jest limonek?  

5 Not many. Nie dużo. (Policzalne)  

6 A lot. Dużo.  

7 There is a lot of cheese. Jest dużo sera.  

8 There isn't much cheese. Nie ma dużo sera.  

9 Is there much cheese? Czy jest dużo sera?  

10 How much cheese is there? Ile jest sera?  

11 Not much. Nie dużo. (Niepoliczalne)  



12 There are a few apples in the bowl. Jest kilka jabłek w misce.  

13 There is a little soup in the pot. W garnku jest trochę zupy.  

14 I have little milk. Mam mało mleka.  

15 I have a little milk. Mam trochę mleka.  

16 I have few friends. Mam niewielu kolegów.  

17 I have a few friends. Mam kilku kolegów.  

 

 

MODULE 1 

 

  Module 1: Lifestyle   
1 acrobat akrobata, akrobatka  
2 airline pilot pilot linii lotniczej 
3 firefighter strażak 
4 football coach trener piłkarski 
5 make up-artist  makijażysta, makijażystka  
6 model model, modelka 
7 statue pomnik 
8 stunt man kaskader, kaskaderka 
9 web designer projektantka, projektant witryn internetowych  

 

  Module 1a    
1 at least przynajmniej 
2 brave dzielny 
3 creative twórczy 
4 daring śmiały, odważny 
5 dressing room przebieralnia 
6 earn a living zarabiać na życie 
7 fit sprawny, wysportowany 
8 furry futrzany 
9 make his way udać się (gdzieś) 
10 mime pantomima 
11 part-time na część etatu 
12 patient cierpliwy 
13 pressure ciśnienie, presja 
14 stand still stać nieruchomo 
15 visitors zwiedzający 
16 well-paid  dobrze płatny  

 

  Module 1b:  Grammar: Stative verbs/ 
Czasowniki Statyczne   

1 I want to go home. Chcę iść do domu. 
2 I like apples. Lubię jabłka. 
3 I love bananas. Uwielbiam banany. 
4 I don't believe you. Nie wierzę ci. 
5 I know. Wiem. 
6 She prefers cats to dogs. Ona woli koty niż psy. 

 



 

 

  Module 1b: Grammar: Comparatives/ 
Stopniowanie przymiotników-stopień 
wyższy   

1 A giraffe is taller than a horse. Żyrafa jest wyższa od konia. 
2 A cheetah is faster than a lion. Gepard jest szybszy od lwa. 
3 A dog is bigger than a mouse. Pies jest większy od myszy. 
4 Kasia is happier than Ania. Kasia jest szczęśliwsza od Ani. 
5 Pizza is better than ice cream. Pizza jest lepsza od lodów. 
6 I'm worse at Maths than Kasia. Jestem gorsza w matematyce od Kasi. 
7 An elephant is fatter than a hippo. Słoń jest grubszy od hipopotama. 
8 further dalszy 
9 more interesting ciekawszy 
10 less important mniej ważny 
11 Much better o wiele lepszy 
12 Much more beautiful o wiele bardziej piękniejsza 
13 A little faster trochę szybszy 
14 A little more intelligent  trochę bardziej inteligentny 
15 My car is far better than his. Mój samochód jest o wiele lepszy niż jego. 

 

  Module 1b: Grammar: Superlatives/  
Stopniowanie przymiotników-stopień 
najwyższy   

1 The cheetah is the fastest. Gepard jest najszybszy. 
2 The elephant is the biggest. Słoń jest największy. 
3 Ania is the happiest. Ania jest najszczęśliwsza. 
4 She is the best. Ona jest najlepsza. 

5 He's the strongest. On jest najsilniejszy. 
6 This is the worst. To jest najgorsze. 
7 He's the youngest. On jest najmłodszy. 
8 the furthest najdalszy 
9 the most interesting najciekawszy 
10 the least important najmniej ważny 

 

  Module 1c   
   part 1  część 1 

1 casual codzienny, nieoficjalny ( o ubraniach) 
2 delighted zachwycony 
3 freckles piegi 
4 hang out przebywać razem w określonych miejscach 
5 sense of humour  poczucie humoru  

6 honest uczciwy 
7 fair hair  jasne włosy 
8 popular lubiany 
9 moustache wąsy 
10 plump pulchny, puszysty 
11 easy-going wyluzowany,spokojny 
12 rude niegrzeczny 



13 patient cierpliwy 
14 outgoing towarzyski, otwarty 
15 beard broda 
16 well-built dobrze zbudowany 
   part 2  część 2 
17 sensitive wrażliwy 
18 shy nieśmiały  
19 daring śmiały, dzielny 
20 straight prosty 
21 slim szczupły 
22 spiky hair sterczące włosy 
23 wavy hair falowane włosy 
24 curly kręcone 
25 thin chudy 
26 tall  wysoki 
27 She is overweight. Ma nadwagę. 
28 What does your friend look like? Jak wygląda twój kolega? 
29 What is he like? Jaki on jest? 
30 He's in his early twenties. Ma około 22-23 lata. 
31 He's in his mid thirties. Ma około 35 lat. 

32 He's in his late forties. Ma około 48-49 lat. 
 

  Module 1d   
1 fit pasować,dobrze leżeć ( o ubraniach)  

2 flat płaski 
3 loose-fitting luźny ( o ubraniach) 
4 match pasować ( o ubraniach) 
5 polka-dot w groszki 
6 polo-neck golf 
7 short-sleeved z krótkim rękawem 
8 tartan tartanowy, w szkocką kratę 
9 tight-fitting obcisły 
10 You look great in that dress! Wyglądasz świetnie w tej sukience! 
11 It really suits you. Naprawdę jest Ci w tym do twarzy. 
12 fit pasować ( o rozmiarze) 
13 match pasować ( kolorystycznie,wzorem) 

 

  Module 1e (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

 
1 accessories dodatki 
2 appearance wygląd 
3 baggy workowaty, luźno wiszący ( o ubraniach)  
4 believe wierzyć, sądzić 
5 belong to należeć do 
6 besides oprócz 
7 brightly coloured w jaskrawych kolorach 
8 extreme ekstremalny 
9 fashion moda 
10 fashion style styl ubierania się 



11 give up poddawać się, rezygnować 
12 glitter brokat 
13 hooded top bluza z kapturem 
14 identify rozpoznawać się 
15 Keep trying! Próbuj dalej! 
16 lipstick szminka 
17 look like wyglądać jak  
18 make up makijaż 
19 movements ruchy 
20 multi-coloured wielobarwny 
21 rather dość 
22 sticker naklejka 
23 succeed odnieść sukces 
24 tanned opalony 
25 trendy modny 
26 tribe plemię 
27 wardrobe szafa na ubrania  

 

  Module 1f  (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 admit przyznać się do czegoś 
2 agree with zgadzać się z czymś, na coś 
3 belief przekonanie, pogląd 
4 cheerful wesoły, pogodny 
5 compare with  porównywać z  
6 confident pewny siebie  
7 disappoint rozczarować 
8 do my best robić, co w mojej mocy 
9 do wrong zrobić coś źle 
10 effort wysiłek 
11 increase zwiększyć 
12 looks wyglądać 
13 loser przegrany 
14 mood nastrój 
15 opinion opinia 
16 property własność 

17 put-right naprawić 
18 self-respect szacunek dla samego siebie 
19 tease drażnić 
20 winner zwycięzca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Module  1g   
1 fight walczyć 
2 inside your heart wejrzeć we własne serce  
3 leader przywódca 
4 leave behind pozostawić po sobie 
5 make a difference zmienić coś 
6 own special way własny, wyjątkowy sposób 
7 politician polityk 
8 power władza 
9 solve rozwiązać 
10 strength siła 
11 use one's mind wykorzystać swój umysł 
12 use one's power wykorzystać swoją władzę 

 

 

MODULE 2  

 

  Module 2:  Believe it  or not    
1 accident wypadek 
2 ancient starożytny 
3 drought susza 
4 earthquake trzęsienie ziemi 
5 flood powódź 
6 health zdrowie 
7 hurricane huragan 
8 injury uraz,kontuzja  
9 lightning błyskawica 
10 myth mit 
11 natural naturalny 
12 phenomena  zjawiska 

13 timetable rozkład 
14 volcanic eruption wybuch wulkanu 

 

  Module 2a    
 part 1 część 1 
1 ankle kostka 

2 bandage bandaż 
3 break złamać 
4 bruise podbić ( oko) 
5 bucket  wiadro 
6 burn oparzyć 
7 campsite pole biwakowe 

8 chance szansa, prawdopodobieństwo  
9 chest klatka piersiowa  
10 consciousness świadomość 
11 cool off ochłodzić 
12 cut skaleczyć 
13 damaged uszkodzony 
14 direction kierunek 



15 dressing opatrunek 
16 dump wylać 
17 eyebrown brew 
18 first aid pierwsza pomoc 
19 forest ranger leśniczy 
20 fortunate mający szczęście  
21 hit uderzyć 
22 hospital szpital 
23 human człowiek 
24 ice pack worek z lodem 
   part 2  część 2 
25 knock sb unconscious pozbawić kogoś przytomności 
26 lightning bolt piorun 
27 lightning rod piorunochron 
28 lightning strike uderzenie pioruna 
29 lose stracić 
30 luck szczęście 
31 mountain góra 
32 nail paznokieć 
33 occur wydarzyć się , mieć miejsce  

34 plaster cast opatrunek gipsowy 
35 pull ciągnąć 
36 ranger station leśniczówka  
37 record rekord 
38 remarkable niezwykły, nadzwyczajny  
39 road droga 

40 run away uciec 
41 set on fire podpalić 
42 severe burns poważne oparzenie 
43 shoulder ramię 
44 sprain skręcić 
45 stomach brzuch 
46 survive przeżyć 
47 twist skręcić 
48 wound rana 
49 x-ray prześwietlenie  

 

 

 

 

  Module 2a: Grammar:  
Czas Past Simple- twierdzenia    

1 I lived in London. Ja mieszkałem w Londynie. 
2 You studied. Ty uczyłeś się. 
3 He listened. On słuchał. 
4 She worked. Ona pracowała. 
5 It stopped. Ono / To zatrzymało się. 
6 We hunted. My polowaliśmy. 
7 You danced. Wy tańczyliście. 
8 They baked. Oni piekli. 



  Czas Past Simple- przeczenia    
1 I didn't live in London. Ja nie mieszkałem w Londynie. 
2 You  didn't study. Ty nie uczyłeś się. 
3 He didn't listen. On nie słuchał. 
4 She didn't work. Ona nie pracowała. 
5 It didn't stop. Ono / To nie zatrzymało się. 
6 We didn't hunt. My nie polowaliśmy. 
7 You didn't dance. Wy nie tańczyliście. 
8 They didn't bake. Oni nie piekli. 
  Czas Past Simple- pytania   
1 Did I live in London? Czy ja mieszkałem w Londynie? 
2 Did you study? Czy ty uczyłeś się? 
3 Did he listen? Czy on słuchał? 
4 Did she work? Czy ona pracowała? 
5 Did it stop? Czy ono / to zatrzymało się? 
6 Did we hunt? Czy my polowaliśmy? 
7 Did you dance? Czy wy tańczyliście? 
8 Did they bake? Czy oni piekli? 

 

  Module 2a: Grammar: Past Simple – 
 określenia czasu (Time expressions)   

1 last month w zeszłym miesiącu 
2 last week w zeszłym tygodniu 
3 yesterday wczoraj 
4 two days ago dwa dni temu 
5 three years ago trzy lata temu 
6 the day before yesterday przedwczoraj 

7 in 2005 w 2005 roku 
 

  Module 2a: Grammar: czasownik to be 
(Past Simple- twiedzenia )   

1 I was hungry. Byłem głodny. 
2 You were worried. Ty byłeś zmartwiony. 
3 He was tired. On był zmęczony. 
4 She was bored. Ona była znudzona. 
5 It was scared. Ono/To było wystraszone. 
6 We were hungry. My byliśmy głodni. 
7 You were tired. Wy byliście zmęczeni. 
8 They were bored. Oni byli znudzeni. 
9 There was a car. Był tam samochód. 
10 There were two cars. Były tam dwa samochody. 
  czasownik to be  

( Past Simple –przeczenia)   

1 I wasn't hungry. Nie byłem głodny. 
2 You weren't worried. Ty nie byłeś zmartwiony. 
3 He wasn't tired. On nie był zmęczony. 
4 She wasn't bored. Ona nie była znudzona. 
5 It wasn't scared. Ono/To nie było wystraszone. 

6 We weren't hungry. My nie byliśmy głodni. 



7 You weren't tired. Wy nie byliście zmęczeni. 
8 They weren't bored. Oni nie byli znudzeni. 
9 There wasn't a car. Nie było tam samochodu. 
10 There weren't any cars. Nie było tam żadnych samochodów. 
  czasownik to be  

( Past Simple – pytania)   
1 Was I hungry? Czy byłem głodny? 
2 Were you worried? Czy byłeś zmartwiony? 
3 Was he tired? Czy on był zmęczony? 
4 Was she bored? Czy ona była znudzona? 
5 Was it scared? Czy ono/to było wystraszone? 
6 Were we hungry? Czy my byliśmy głodni? 
7 Were you tired? Czy wy byliście zmęczeni? 
8 Were they bored? Czy oni byli znudzeni? 
9 Was there a car? Czy był tam samochód? 
10 Were there any cars? Czy były tam jakieś samochody? 

 

  Module 2a: Grammar: Past Simple:  
the verb "could"/czasownik mogłem,  
potrafiłem   

1 I could swim.  Potrafiłem pływać. 
2 I couldn't swim. Nie potrafiłem pływać. 
3 She could cook. Ona potrafiła gotować. 
4 We couldn't dance. Nie potrafiliśmy tańczyć. 

5 They couldn't travel. Nie mogli podróżować. 
6 Could he swim? Czy potrafił pływać? 
7 Could you cook? Potrafiliście gotować? 
  Module 2a: Grammar: Past Simple: 

konstrukcja ‘’used to’’   
1 I used to smoke. Kiedyś paliłem. 
2 You used to help me. Kiedyś mi pomagałeś. 
3 She used to visit her grandma.  Kiedyś odwiedzała babcię. 
4 He didn't use to live in London. Nie mieszkał w Londynie. 
5 We didn't use to play tennis. Nie grywaliśmy w tenisa. 
6 Did they use to send letters? Czy oni (kiedyś) wysyłali listy? 

 

  Module 2b   
1 approach zbliżyć się  
2 celebrity  sława, znana osobowość 
3 entrance wejście 
4 go out wyjść 
5 have a bath wykąpać się 
6 in progress w trakcie trwania  
7 interrupt przerwać 
8 lesson lekcja 
9 magazine magazyn, czasopismo 
10 picnic piknik 

11 railing ogrodzenie 
12 rescue ratunek 
13 sandwich kanapka 



14 specific konkretny 
15 squash squash 
16 staff personel 
17 tidy sprzątać 
18 well-known znany, sławny  

 

  Module 2b: Grammar:  
czas Past Continuous - twierdzenia   

1 I was playing football. Grałem w piłkę nożną. 
2 You were watching tv. Ty oglądałeś telewizję. 
3 She was swimming. Ona pływała. 
4 He was playing the guitar. On grał na gitarze. 
5 It was drinking milk. Ono/to piło mleko. 
6 We were dancing. My tańczyliśmy. 
7 You were running. Wy biegaliście. 
8 They were having Maths lesson. Oni uczyli się matematyki. 
  czas Past Continuous -pytania   
1 Was I sleeping? Czy ja spałem? 

2 Were you sleeping? Czy ty spałeś? 
3 Was she doing her homework? Czy Ona odrabiała zadanie domowe? 
4 Was he running? Czy On biegał? 
5 Was it flying? Czy to latało? 
6 Were we sleeping? Czy my spaliśmy? 
7 Were you watching tv? Czy wy oglądaliście telewizję? 
8 Were they swimming? Czy one pływały? 
  czas Past Continuous -przeczenia   
1 I wasn't sleeping. Ja nie spałem. 
2 You weren't playing basketball. Ty nie grałeś w koszykówkę. 
3 She wasn't dancing. Ona nie tańczyła. 
4 He wasn't cooking. On nie gotował. 
5 It wasn't drinking. Ono nie piło. 
6 We weren't swimming. My nie pływaliśmy. 
7 You weren't cooking. Wy nie gotowaliście. 
8 They weren't eating. Oni nie jedli. 

 

  Module 2c    

 part 1 część 1 

1 against przeciwko  
2 alive żywy 
3 blood  krew 
4 cliff klif, urwisko 
5 confused zmieszany, zdezorientowany  
6 decide zdecydować  
7 depend on zależeć od  
8 experienced doświadczony 
9 fall into wpaść do 
10 keep sb alive  utrzymywać kogoś przy życiu  
11 lizard jaszczurka 
12 manage dać radę, zdołać coś zrobić 



13 national narodowy 
14 overnight nocny 
15 path ścieżka 
16 poison trucizna 
17 rainfall deszcz 
18 realise zdać sobie sprawę 
   part 2  część 2 
19 recover dochodzić do siebie, zdrowieć 
20 reporter reporter 
21 run through biec przez 
22 scratch drapać 
23 search party grupa poszukiwawcza 
24 shocked zaszokowany, wstrząśnięty 
25 sight atrakcja turystyczna 
26 sign language  język migowy 
27 spend spędzić 
28 spot dostrzec 
29 suddenly nagle 
30 survival przetrwanie 
31 thought  myśl 

32 towards w kierunku 
33 traveller podróżnik 
34 wash away zmyć 
35 waterfall wodospad 
36 whistle gwizdek 

 

  Module 2d   
1 awful okropny 
2 can't stand nie móc czegoś znieść  
3 cold przeziębienie 
4 cough kaszel 
5 dentist dentysta 
6 dreadful straszny, okropny 
7 feel better czuć się lepiej 
8 flu grypa 
9 headache ból głowy 
10 hurt boleć 
11 Oh dear! Ojej! 
12 painkiller środek przeciwbólowy 
13 sore throat ból gardła 
14 stomach ache ból brzucha 
15 suppose przypuszczać 
16 temperature gorączka 
17 toothache ból zęba 
18 You don't look well. Nie wyglądasz dobrze. 
19 I feel terrible. Czuję się okropnie. 
20 What's wrong? Co Ci jest? 
21 Why don't you take a painkiller? A może weźmiesz lek przeciwbólowy? 

22 I can't stand it. Nie mogę tego znieść. 

 



  Module 2e (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 advice rada 
2 Be careful! Bądź ostrożny! 
3 feed karmić 
4 information informacja 
5 itch swędzenie 
6 meaning znaczenie 
7 risk ryzykować 
8 saying powiedzenie, przysłowie 
9 scratch drapać 
10 sentence zdanie 
11 tell sb the truth powiedzieć komuś prawdę 
12 ungrateful niewdzięczny 

 

  Module 2f (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 angry zdenerwowany,zły 
2 architect architekt 
3 bull byk 
4 clever bystry,zdolny 
5 creature stworzenie 

6 escape from uciec z 
7 excited podekscytowany 
8 fall in love zakochać się 
9 inventor wynalazca 
10 labyrinth labirynt 
11 magnificent wspaniały 
12 melt topić się 
13 monster potwór 
14 palace pałac 
15 powerful potężny 
16 warn ostrzegać 
17 wing skrzydło 

 

  Module 2g    
1 beat pokonać 
2 bright side dobre strony czegoś 
3 come one's way pojawiać się w czyimś życiu  
4 courage odwaga 
5 dark times czarna godzina 
6 face stawić czoła czemuś 
7 frown marszczyć brwi 
8 get by jakoś sobie radzić 
9 get sb down przygnębiać kogoś 
10 get through uporać się z czymś, przetrwać coś 
11 give up poddać się, zrezygnować 
12 hold one's head up high nosić głowę wysoko  
13 optimistic  optymistyczny 
14 pessimistic pesymistyczny  

 



 

MODULE 3 

 

  Module 3:  Experiences   
1 air powietrze 
2 bungee jumping skoki na linie z wysokości 
3 canoeing kajakarstwo 
4 challenging stanowiący wyzwanie, ambitny 
5 dangerous niebezpieczny 
6 equipment sprzęt 
7 exciting ekscytujący 
8 expensive drogi 
9 experience doświadczenie 
10 extreme ekstremalny 
11 hang-gliding lotniarstwo 
12 land ziemia 
13 motocross motocross 
14 rock climbing wspinaczka 
15 shark rekin 
16 skateboarding jazda na deskorolce 
17 snorkelling nurkowanie 
18 snowboarding snowboard 
19 sport sport 
20 thrilling porywający, ekscytujący 
21 tiring męczący 
22 I like chocolate. So do I. Lubię czekoladę. Ja też. 
23 I like Minecraft. So do I. Lubię Minecraft. Ja też. 
24 I don't like spinach. Neither do I. Nie lubię szpinaku. Ja też nie. 
25 I don't like eggs. Neither do I. Nie lubię jajek. Ja też nie. 

 

  Module 3a   
 part 1 część 1 

1 accident wypadek 
2 bat kij baseballowy 
3 batting pads  ochraniacze na nogi do gry w krykieta  
4 carry somebody  back odholować kogoś 

5 catch a wave złapać falę 
6 competition zawody 
7 cricket krykiet 
8 death śmierć 
9 despite mimo, pomimo 
10 enter wziąć udział w  
11 escape uniknąć  
12 fit wyposażyć 
13 flipper płetwa do pływania 
14 glove rękawica 
15 goggles gogle 
16 handle uchwyt 

17 lifestyle styl życia 
18 look bright rysować się w świetlanych barwach 



19 lose stracić 
20 mask maska 
21 obstacle przeszkoda 
   part 2  część 2 

22 overcome pokonać, przezwyciężyć 
23 paddle wiosło kajakowe 
24 promise obiecać 
25 racquet rakieta tenisowa 
26 rank plasować się w rankingu 
27 rush natychmiast przewieźć 
28 shark attack atak rekina 
29 sharp pain ostry ból 
30 snorkelling nurkowanie 
31 snowboard deska snowboardowa 
32 snowboarding snowboard 
33 special specjalny 
34 squash squash 
35 statement stwierdzenie, opinia 
36 strike uderzyć, zaatakować 
37 surfer osoba pływająca na desce surfingowej 

38 surprised zaskoczony 
39 terror przerażenie, trwoga 
40 victim ofiara 
41 white-water kayaking kajakarstwo górskie 
42 win zwyciężyć 

 

  Module 3b   
1 abroad za granicą 
2 bad news złe wieści 
3 book zarezerwować 
4 collect odebrać 
5 exhausted wyczerpany 
6 exotic egzotyczny 
7 important ważny 
8 in public publicznie 
9 marathon maraton 
10 receive dostać 
11 snail ślimak 
12 ticket bilet 
13 tired zmęczony 
14 unstated nieokreślony 
15 upset zmartwiony, przygnębiony 
16 weather forecast prognoza pogody 
17 worried zmartwiony 

 

 

 

 

 



 

  Module 3b: Grammar: 
Czas Present Perfect -twierdzenia   

1 I've already done my homework. Już odrobiłam zadanie domowe. 
2 You've already done your homework. Ty już odrobiłeś zadanie domowe. 
3 He's already done his homework. On już odrobił zadanie domowe. 
4 She's just done her homework. Ona właśnie zrobiła zadanie domowe. 
5 It's just finished. Ono właśnie skończyło. 
6 We've just finished. My właśnie skończyliśmy. 
7 You've already bought a present. Wy już kupiliście prezent. 
8 They've just finished. Oni właśnie skończyli. 
  Czas Present Perfect -pytania   
1 Have I seen this film? Czy widziałem ten film? 
2 Have you seen this film? Czy widziałeś ten film? 
3 Has she seen this film? Czy ona widziała ten film? 
4 Has he done his homework? Czy on odrobił zadanie domowe? 
5 Has it finished? Czy się skończyło? 
6 Have we seen this film? Widzieliśmy ten film? 
7 Have you bought a car? Czy kupiliście samochód? 
8 Have they played football?  Czy oni grali w piłkę nożną? 
  Czas Present Perfect -przeczenia.   
1 I haven't done my homework yet. Jeszcze nie odrobiłam zadania domowego. 
2 You haven't seen this film yet. Nie widziałeś tego filmu jeszcze. 
3 She hasn't cooked dinner yet. Ona jeszcze nie ugotowała obiadu. 
4 He hasn't finished yet. On jeszcze nie skończył. 

5 It hasn't happened yet. To się jeszcze nie zdarzyło. 
6 We haven't played football yet. Jeszcze nie graliśmy w piłkę nożną. 
7 You haven't worked yet. Wy jeszcze nie pracowaliście. 
8 They haven't bought a car yet. One jeszcze nie kupiły samochodu. 

 

  Module 3b: Grammar: Czas Present  
Perfect: określenia czasu since/for   

1 since Monday od poniedziałku 
2 for five days  przez 5 dni 
3 since May od maja 
4 for ten months przez dziesięć miesięcy 
5 since she was a child odkąd była małym dzieckiem 
6 for a long time przez długi czas 
7 since 2015 Od 2015 roku 
8 for four years przez cztery lata 

 

  Module 3c   
 part 1 część 1 
1 alive żywy 

2 board a flight wejść na pokład samolotu 
3 bottle butelka 
4 break down zepsuć się 
5 break the law złamać prawo 
6 bring into  wwieźć 



7 case przypadek 
8 charge  oskarżyć 
9 check sprawdzić, skontrolować 
10 contents zawartość 
11 customs officer celnik 
12 declare zgłaszać do oclenia 
13 delay opóźnienie 
14 empty pusty 
15 endangered species gatunki zagrożone 
16 flat tyre przedziurawiona dętka, opona 
17 get sunburnt dostać poparzenia słonecznego  
18 liquid płyn 
19 lost luggage zagubiony bagaż 
20 missed flights przegapione loty 
21 passenger pasażer 
   part 2  część 2 
22 passport paszport 
23 poison trucizna 
24 preserve konserwować, zachować 
25 problem problem 

26 puncture  guma, przebicie dętki 
27 release ujawnić 
28 reptile gad 
29 safety bezpieczeństwo 
30 scorpion skorpion 
31 state oświadczyć 

32 steal kraść 
33 surprise niespodzianka 
34 switch off wyłączyć 
35 take risks podejmować ryzyko 
36 traffic jam korek, zator  
37 travel podróżować 
38 wallet portfel 
39 wildlife fauna i flora 

 

  Module 3d   
1 join przyłączyć się 
2 parents rodzice 
3 plan plan 
4 together razem 
5 That's a good idea. Dobry pomysł. 
6 I'd love to. Z przyjemnością. 
7 That sounds great  To brzmi świetnie. 
8 Why don't we go sailing? A może pożeglujemy? 

9 Lucky you! szczęściarz z Ciebie! 

10 I agree with you. Zgadzam się z tobą. 
11 I'd rather not talk about it. Wolałbym  o tym nie mówić. 
12 Let's go to the cinema. Chodźmy do kina. 

 

 



  Module 3e (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
 part 1 część 1 

1 be allowed mieć pozwolenie na coś 
2 announce ogłosić 
3 argument spór 
4 arrival przybycie 
5 bagpipe band orkiestra  dudziarzy 
6 blog blog internetowy 
7 boxing ring ring bokserski 
8 cheer wiwatować 
9 cockroach karaluch 
10 crowd tłum 
11 direction kierunek 
12 disagree about nie zgadzać się ze sobą w sprawie  
13 enjoy cieszyć się czymś 
14 event wydarzenie 
15 goal bramka, gol 
   part 2  część 2 
16 go back datować się na  
17 kick kopnąć 
18 pick up podnieść 
19 race wyścig 
20 receive dostawać 

21 rider jeździec 
22 rule zasada, reguła 
23 simple prosty 
24 stick kij, laska 
25 straight line linia prosta 
26 strange dziwny 

27 sugar cane trzcina cukrowa 
28 take place mieć miejsce, odbywać się 
29 tasty pyszny 
30 tiny  malutki 
31 tip wskazówka 
32 treat  smakołyk 
33 trunk trąba słonia 
34 weird dziwaczny 

 

  Module 3f  (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 athlete  sportowiec 
2 available dostępny 
3 avoid unikać 
4 balanced diet zrównoważona dieta 
5 carbohydrates węglowodany 
6 contain zawierać 
7 dairy nabiał 
8 dehydrated odwodniony 

9 destroy niszczyć 
10 exercise uprawiać ćwiczenia fizyczne 



11 fat tłuszcz 
12 fuel paliwo 
13 healthy diet zdrowa dieta 
14 in good shape w dobrej kondycji 
15 muscle mięsień 
16 nutrient składnik odżywczy 
17 physical activity aktywność fizyczna 
18 plenty of mnóstwo 
19 protein proteina 
20 provide dostarczać 
21 remember pamiętać 
22 repair naprawić 
23 require wymagać 
24 source of energy źródło energii 
25 starchy food żywność bogata w skrobię 
26 stay fit utrzymywać dobrą formę 
27 store magazynować, przechowywać 
28 strengthen wzmocnić 
29 strong silny 
30 sugary drink słodki napój 

31 vegetable  warzywo 
 

  Module 3g    
1 board deska 
2 bones kości 
3 brilliant wspaniały 
4 deep głęboki 
5 desert sands pustynne piaski 
6 heights  duże wysokości 
7 involve wiązać się z czymś 
8 marvel zdumiewać się, zachwycać się  
9 sights widoki 
10 stay in shape pozostać w dobrej kondycji 
11 trek wędrować 
12 wheel koło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULE 4 

 

  Module 4:  Planet matters   
1 air pollution zanieczyszczenie powietrza 
2 burn palić 
3 cut down ścinać 
4 deforestation wylesianie 
5 dirty brudny 
6 endangered zagrożony wyginięciem 
7 energy waste marnotrawstwo energii 
8 environmental ekologiczny 

9 exist istnieć 
10 phenomena zjawiska 
11 process proces 
12 rubbish śmieci 
13 species gatunek 
14 water pollution zanieczyszczenie wody 

15 weather conditions warunki pogodowe 
16 weird dziwny 

 

  Module 4a   
 part 1 część 1 
1 appear być zamieszczonym, pojawić się  
2 authorities władze 
3 face extinction być zagrożonym wyginięciem 
4 busy ruchliwy 
5 car park parking samochodowy 
6 clean up posprzątać 
7 conservationist działacz na rzecz ochrony środowiska  
8 destination cel podróży 
9 destroy zniszczyć 
10 disappear zniknąć 
11 extinction wymarcie 
12 face  stawić czoła 
13 giant olbrzymi 
14 government rząd 
15 humid wilgotny 
16 monument pomnik 
17 mystical mistyczny 
   part 2  część 2 
18 polluted zanieczyszczony 
19 power zasilanie 
20 preserve zabezpieczać, chronić 
21 problem problem 
22 protect chronić 
23 public transport komunikacja publiczna 



24 sandstone zbudowany z piaskowca 
25 solution rozwiązanie 
26 steps schody 
27 survive przetrwać 
28 symbol symbol 
29 temple świątynia 
30 threaten zagrażać 
31 turn off wyłączyć  
32 unfortunately niestety 
33 vegetation roślinność 
34 worship oddawać cześć  

 

  Module 4b   
1 decision decyzja 
2 fall off spaść 
3 habitat środowisko 
4 hoover  odkurzać 
5 intention zamierzenie 
6 ladder drabina 
7 prediction przewidywanie 
8 temperature temperatura  
9 university uniwersytet 

 

  Module 4b : Grammar:  
Future Simple - twierdzenia    

1 I'll sleep. Ja będę spać. 
2 You'll sleep. Ty będziesz spał. 
3 He'll buy it. On to kupi. 

4 She'll help me. Ona mi pomoże. 
5 It'll fall. To / Ono spadnie. 
6 We'll go. My pójdziemy. 
7 You'll sleep. Wy będziecie spać. 
8 They'll help me. Oni mi pomogą. 

  Future Simple - przeczenia    
1 I won't go. Ja nie pójdę. 
2 You won't go. Ty nie pójdziesz. 
3 He won't buy it. On tego nie kupi. 
4 She won't help me. Ona mi nie pomoże. 
5 It won't fall. To / Ono nie spadnie. 
6 We won't go. My nie pójdziemy. 
7 You won't sleep. Wy nie będziecie spać. 
8 They won't help me. Oni mi nie pomogą. 
  Future Simple - pytania    
1 Will I go? Czy ja pójdę? 
2 Will you go? Czy ty pójdziesz? 
3 Will he buy it? Czy on to kupi? 
4 Will she help me? Czy ona mi pomoże? 
5 Will it fall? Czy to / ono spadnie? 
6 Will we go? Czy my pójdziemy? 



7 Will you sleep? Czy wy będziecie spać? 
8 Will they help me? Czy oni mi pomogą? 

 

  Module 4b: Grammar:  
Wyrażenie be going to -twierdzenia   

1 I'm going to swim. Zamierzam pływać. 
2 You're going to dance. Ty zamierzasz tańczyć. 
3 He's going to visit me. On zamierza mnie odwiedzić. 
4 She's going to cook. Ona zamierza gotować. 
5 It's going to rain. Będzie padało. 
6 We're going to sleep. My zamierzamy spać. 
7 You're going to visit us. Wy zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They're going to buy it. Oni zamierzają to kupić. 
  Wyrażenie be going to -pytania   
1 Am I going to swim? Czy ja zamierzam pływać? 

2 Are you going to dance? Czy ty zamierzasz tańczyć? 
3 Is he going to visit me? Czy on zamierza mnie odwiedzić? 
4 Is she going to cook? Czy ona zamierza gotować? 
5 Is it going to rain? Czy będzie padało? 
6 Are we going to sleep? Czy my zamierzamy spać? 
7 Are you going to visit us? Czy wy zamierzacie nas odwiedzić? 
8 Are they going to buy it? Czy oni zamierzają to kupić? 
  Wyrażenie be going to -przeczenia   
1 I'm not going to swim. Nie zamierzam pływać. 
2 You aren't going to dance. Ty nie zamierzasz tańczyć. 
3 He isn't going to visit me. On nie zamierza mnie odwiedzić. 
4 She isn't going to cook. Ona nie zamierza gotować. 

5 It isn't going to rain. Nie będzie padało. 
6 We aren't going to sleep. My nie zamierzamy spać. 
7 You aren't going to visit us. Wy nie zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They aren't going to buy it. Oni nie zamierzają tego kupić. 

 

 

  Module 4c   
 part 1 część 1 
1 astonished zaskoczony 
2 atmosphere atmosfera 
3 awake rozbudzony 
4 blow wiać 
5 break out rozpętać ( się) 
6 cause przyczyna 
7 cloud chmura 
8 common powszechny 
9 drizzle mżyć 
10 dust kurz 
11 fiercely mocno 
12 float unosić się 
13 freeze zamarzać 
14 hardly ledwie 



 part 2 część 2 
15 howl wyć 
16 lose your balance stracić równowagę 
17 moonlight światło księżyca 
18 pour  lać ( o deszczu) 
19 rain  padać ( o deszczu) 
20 rare rzadki 
21 release wypuścić, wyrzucić 
22 scatter rozpraszać 
23 shine świecić 
24 suck up wessać 
25 thunderstorm burza z piorunami 
26 tornado tornado 
27 volcanic eruption wybuch wulkanu  
28 wind wiatr  

 

  Module 4d    
1 cousin kuzyn, kuzynka 
2 greenhouse szklarnia, cieplarnia  
3 information informacje 
4 That sounds like fun. Brzmi nieźle. (fajny pomysł) 
5 Look at this! Spójrz na to! 
6 Never mind. Nieważne. 
7 How about going to the cinema? A może pójdziemy do kina? 
8 I'm afraid I can't. Niestety nie mogę. 

 

  Module 4e (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 be afraid of bać się  
2 dropping malejący, spadający 

3 endangered species  gatunek zagrożony wyginięciem 
4 face extinction być zagrożonym wymarciem 
5 fishing village wioska rybacka  
6 freshwater słodkowodny 
7 mammal ssak 
8 overfishing nadmierny odłów ryb  
9 overhunting  nadmierny odłów zwierzyny 
10 part  część 
11 reason powód 
12 river rzeka 
13 threaten zagrażać 
14 unfortunately  niestety 
15 unique wyjątkowy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Module 4f (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  

1 aerosol spray spray w aerozolu 
2 allow przepuszczać 
3 blanket koc 
4 chemical substancja chemiczna 
5 continue być nadal 
6 detergent detergent  
7 discover odkryć 
8 extinct wymarły 
9 filter nie przepuszczać 
10 fix odtworzyć (się) 

11 gas gaz 
12 harmful szkodliwy 
13 hole dziura, luka 
14 ozone layer warstwa ozonowa 
15 ray promień 
16 scientist  naukowiec 
17 surround otaczać 

 

          Module 4g   
1 do one's part przyczynić się do czegoś  
2 litter śmieci 
3 make a difference zmienić coś na lepsze  

4 pick up zbierać 
5 plant sadzić 
6 polluting zanieczyszczanie 
7 recycle przetwarzać śmieci  
8 save our planet  ocalić naszą planetę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE 5 

 

  Module 5:  Safe and sound   
1 bank  bank 
2 break into  włamać się do  
3 clothes ubrania 
4 crime zbrodnia  
5 dictionary słownik 
6 drive prowadzić samochód 
7 entry hasło 
8 forest fire pożar lasu 
9 give advice  radzić 
10 logo logo 
11 poem wiersz 
12 quiz quiz 
13 rob obrabować 
14 safety bezpieczeństwo 
15 speed limit ograniczenie prędkości 
16 spray paint lakier w aerozolu 
17 statue  pomnik 
18 steal kraść 
19 suggestion sugestia 
20 wallet portfel 

 

  Module 5a   
 part 1 część 1 

1 address adres 
2 advert  ogłoszenie 
3 answer odpowiedź 

4 arrest  aresztować 
5 badge  odznaka 
6 break into  włamać się do  
7 burglar  włamywacz 
8 burgle  włamać się do  
9 camel  wielbłąd 

10 catch złapać 
11 competition konkurs 
12 crime  zbrodnia  
13 criminal  przestępca 
14 decide zdecydować  
15 disappointment  rozczarowanie 
16 entry form formularz zgłoszenia  
17 foolish  głupi 
18 freeze znieruchomieć 
19 funny  zabawny  
20 get caught zostać złapanym  
21 handcuffs kajdanki 

22 have a bath  brać kąpiel 
23 imagine  wyobrazić sobie  



 part 2 część 2 
24 kidnap porwać 
25 kidnapper  porywacz  
26 male  mężczyzna  
27 mistake  błąd 
28 modern-day współczesny  
29 mug napadać 
30 mugger  uliczny rabuś 
31 notice  zauważyć 
32 of course  oczywiście  
33 pay  zapłacić 
34 prize  nagroda  
35 realise  zdać sobie sprawę z  
36 rob obrabować 
37 robber  rabuś, bandyta  
38 shopkeeper sprzedawca, sprzedawczyni 
39 silly  głupi 
40 steal  ukraść 
41 stupid  głupi 
42 take out  wyjąć 

43 vandal wandal 
44 vandalise  dewastować 
45 vandalism  wandalizm 
46 wife  żona  
47 winner  zwycięzca  

 

  Module 5b   
1 advice  rada  
2 aspirin aspiryna  
3 bouquet  bukiet  
4 bride  narzeczona 
5 cross  przejść przez  
6 desert  pustynia  
7 diary  pamiętnik 
8 die  umrzeć 
9 explore  badać, eksplorować 
10 get married  ożenić się/ wyjść za mąż 
11 impossible  niemożliwy  
12 law of nature  prawo natury  
13 lose weight  schudnąć  
14 mirror  lustro  
15 path  ścieżka  
16 personal  osobisty  
17 possible możliwy  
18 superstition zabobon, przesąd 
19 truth prawda 
20 weather  pogoda  

 

 

 



 

 Module 5b: Grammar:  
Zero Conditional/zerowy okres  
warunkowy   

1 If you mix blue and red, you get purple. Jeśli zmieszasz niebieski z czerwonym otrzymujesz 
fioletowy. 

2 If you heat wax, it melts. Jeśli podgrzewasz wosk to się topi. 
3 Wax melts if you heat it. Wosk się topi jeśli go podgrzewasz. 

 

  Module 5b: Grammar:  
First Conditional/ 1  okres warunkowy-  
zdania twierdzące   

1 I'll visit you if I go to London. Odwiedzę cię jeśli pojadę do Londynu. 

2 You'll be happy, if you get a new bike. Będziesz szczęśliwy jeśli dostaniesz nowy rower. 

3 He'll do it if you ask him. On to zrobi jeśli go poprosisz. 

4 We'll help her if she needs our help. Pomożemy jej jeśli ona będzie potrzebowała naszej 
pomocy. 

5 They'll move to Toruń if he gets a new job. Oni przeprowadzą się do Torunia jeśli on dostanie 
nową pracę. 

  First Conditional/ 1  okres warunkowy- 
przeczenia   

1 If I don't have time, I won't help you. Jeśli nie będę mieć czasu nie pomogę Ci. 

2 If he doesn't have time, he won't help me. Jeśli on nie będzie mieć czasu to mi nie pomoże. 

3 If they don't have money, they won't buy a 
new car. 

Jeśli nie będą mieć pieniędzy, nie kupią nowego sa-
mochodu. 

4 If we don't work, we won't have money. Jeśli nie będziemy pracować, nie będziemy mieć pie-
niędzy. 

 

  Module 5b: Grammar:  
Second Conditional affirmatives/  
2 okres warunkowy- zdania twierdzące   

1 If I had more money,I would buy a plane. Gdybym miał więcej pieniędzy kupiłbym sobie samo-
lot. 

2 If I were you, I would ask for help. Na twoim miejscu poprosiłbym o pomoc. 
3 If they saw a ghost, they would scream. Gdyby zobaczyli ducha to by krzyczeli. 
4 If they were in Bydgoszcz, they would  visit 

us.   
Gdyby byli w Bydgoszczy odwiedziliby nas. 

5 If I found a wallet in the street, I’d take it to 
the police. 

Gdybym znalazł portfel na ulicy, zaniósłbym go na po-
licję. 

 

  Module 5c   
 part 1 część 1 
1 area teren  
2 balsa balsa 
3 battery  bateria 
4 branch  gałąź 
5 bright  jasny  
6 bush  krzew 

7 campfire  ognisko  
8 campsite  pole kempingowe  



9 chance  szansa  
10 chewing gum guma do żucia  
11 confident  pewny siebie  
12 downstream  w dół rzeki  
13 excited  podekscytowany  
14 find out  dowiedzieć się  
15 get lost  zgubić się  
16 ground  ziemia  
17 guide  przewodnik 
18 helicopter  helikopter  
19 insect  owad 
20 jungle  dżungla  
21 keep sth away  odstraszać  
22 match  zapałka  
23 mountain  góra 
   part 2  część 2 
24 oak dąb 
25 pine  sosna  
26 probably  prawdopodobnie  
27 raft  tratwa  

28 recommend zaproponować 
29 rescue  uratować 
30 safe  bezpieczny  
31 scared  przestraszony  
32 separate from oddzielić się 
33 shell skorupa  

34 spend time  spędzać czas  
35 stream strumyk  
36 survival  przetrwanie  
37 survival skills umiejętność przetrwania  
38 survive  przeżyć 
39 take care of  zatroszczyć się o  
40 tour gide przewodnik turystyczny  
41 transparent  przezroczysty  
42 view  widok 
43 without a scratch  bez szwanku  
44 wood  drewno  
45 worried  zaniepokojony, zmartwiony 

 

  Module 5d   
1 correct  prawda  
2 disappear  zniknąć 
3 hand in  wręczyć 
4 lab  laboratorium  
5 locker  zamykana szafka  
6 pocket money  kieszonkowe  
7 possible  możliwy  
8 purse  portmonetka  
9 report  zgłosić 
10 secretary sekretarz, sekretarka  
11 seem zdawać się 



 

  Module 5e  
  

1 charity  organizacja charytatywna  
2 comment komentarz  
3 customer  klient  
4 decent  na przyzwoitym poziomie  
5 deliver  roznosić  
6 disabled  niepełnosprawny  
7 donate  przekazać pieniądze  
8 entry  hasło  
9 experience  doświadczenie  
10 free time  wolny czas  
11 homeless bezdomny  
12 leaflet  ulotka  
13 organisation  organizacja  
14 positive pozytywny  
15 raise money  zbierać pieniądze  
16 research  badania  
17 second-hand  używany  
18 shape kształtować 
19 society  społeczeństwo  
20 support wspierać 
21 volunteer wolontariusz  
22 wisdom mądrość 

 

  Module 5f   
1 alone  sam 
2 appearance  wygląd 
3 believe in sb wierzyć w kogoś 
4 borrow  pożyczyć ( od kogoś) 

5 boss  szef 
6 bully  osoba znęcająca się nad słabszymi  
7 call sb names  wyzywać kogoś 
8 fear  lęk 
9 force zmusić 
10 make friends  zaprzyjaźnić się 

11 petal  płatek  
12 playground  plac zabaw  
13 punch  uderzyć pięścią 
14 slave  niewolnik 
15 speak up odważyć się wypowiedzieć 
16 stamp nadepnąć  
17 stand up  powstać 
18 stem  łodyga  
19 stomach  brzuch, żołądek  
20 tell lies  kłamać 
21 weak  słaby  

 

 

 

 



 

  Module 5g   
1 a helping hand  pomocna dłoń 
2 build a better future  stworzyć lepszą przyszłość 
3 do one's best  postarać się 
4 get through przetrwać 
5 have around  mieć w pobliżu  
6 indeed  rzeczywiście, faktycznie  
7 look out  uważać na  
8 protect  chronić 
9 safe and sound  zdrów i cały  
10 stay alive  przeżyć 
11 times of trouble  niespokojne czasy  
12 troubles  kłopoty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE 6  

 

  Module 6:  Technology&community   
1 advice rada 
2 antique  zabytkowy 
3 bar graph wykres słupkowy 

4 blog blog 
5 body language język ciała  
6 communication komunikacja  
7 email e-mail 
8 fax faks 
9 fax machine  faks ( urządzenie) 

10 gesture gest 
11 information informacja 
12 instruction polecenie 
13 Internet internet 
14 letter list 
15 machine urządzenie 
16 message wiadomość 
17 MMS MMS 
18 mobile phone telefon komórkowy 
19 pager pager 
20 receive otrzymać 
21 satellite satelita 

22 send wysłać 
23 SMS SMS 
24 technology technologia 
25 telephone telefon 

 

  Module 6a   
1 alien obcy, kosmita 
2 astronaut astronauta  
3 communicate porozumiewać się 
4 design zaprojektować 
5 explore badać,eksplorować 
6 greet pozdrowić 

7 land wylądować 
8 language język 
9 launch wystrzelić 
10 mission misja 
11 planet planeta 
12 receive otrzymać 

13 represent  reprezentować, symbolizować 
14 rocket rakieta 
15 satellite satelita 
16 scientist naukowiec 
17 space station stacja kosmiczna 
18 spacecraft statek kosmiczny 



19 surface powierzchnia 
20 time capsule  kapsuła czasu 
21 transmit przesyłać 

 

 

  Module 6a extra  (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  

1 answer odpowiedź 
2 chemist chemik 
3 consist of składać się z  
4 desert island bezludna wyspa 
5 difficult  trudny 
6 extraterrestrial kosmita 

7 function funkcja 
8 golden złoty 
9 greeting pozdrowienie 
10 hopeful napawający nadzieją 
11 human race rodzaj ludzki 
12 in the form of w postaci 
13 include zawierać 
14 individual odrębny 
15 inhabitant mieszkaniec 
16 look to  spoglądać na 
17 message wiadomość 
18 messenger posłaniec 
19 on the team w zespole 
20 part część 
21 question pytanie 
22 record płyta  
23 solar system Układ Słoneczny 
24 space exploration badania kosmosu 

25 species gatunek 
26 whale wieloryb 

 

  Module 6b   
1 amused rozbawiony 
2 amusing zabawny 

3 confuse gmatwać 
4 weigh ważyć 

 

 

  Module 6b: Grammar: czasownik 
Should    

  twierdzenia   
1 I should go. Powinienem iść. 
2 You should sleep. Powinieneś spać. 
3 He should do homework. On powinien zrobić zadanie domowe. 
4 She should run. Ona powinna biec. 
5 It should go. Ono / To powinno iść. 
6 We should go. My powinniśmy iść. 



7 You should sleep. Wy powinniście spać. 
8 They should run. Oni powinni biec. 
  przeczenia    
1 I shouldn't go. Nie powinienem iść. 
2 You shouldn't sleep. Nie powinieneś spać. 
3 He shouldn't do homework. On nie powinien robić zadania domowego. 
4 She shouldn't run. Ona nie powinna biec. 
5 It shouldn't go. Ono / To nie powinno iść. 
6 We shouldn't go. My nie powinniśmy iść. 
7 You shouldn't sleep. Wy nie  powinniście spać. 
8 They shouldn't run. Oni nie powinni biec. 
  pytania    
1 Should I go? Czy powinnam iść? 
2 Should you sleep? Czy powinieneś spać? 
3 Should he do homework? Czy on powinien robić zadanie domowe? 
4 Should she run? Czy ona powinna biec? 
5 Should it go? Czy ono / to powinno iść? 
6 Should we go? Czy my powinniśmy iść? 
7 Should you sleep? Czy wy powinniście spać? 
8 Should they run? Czy oni powinni biec? 

 

  Module 6c   
1 burn wypalić 
2 CD drive napęd CD 
3 chat czatować 
4 compilation  zestawienie, kompilacja  
5 copy kopiować 
6 damage niszczyć 
7 document  dokument 
8 download pobrać 
9 DVD drive napęd DVD 
10 file  folder 
11 gadget gadżet 
12 harmful szkodliwy 
13 information informacje 
14 keyboard klawiatura 
15 mouse mysz ( komputerowa) 
16 online w internecie  
17 prepare przygotować 
18 presentation prezentacja 
19 print drukować 
20 printer drukarka 
21 save zapisać 
22 scanner skaner 
23 screen ekran 
24 speaker głośnik 
25 surf the Net surfować w internecie 
26 type pisać na klawiaturze 
27 webcam  kamera internetowa  

 



  Module 6c extra  (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

 
  

1 article artykuł 

2 be hooked on przepadać za 
3 communication komunikacja 
4 disadvantage wada 
5 distract odrywać uwagę 
6 fall behind narobić zaległości 
7 graph wykres 
8 include zawierać 
9 instant błyskawiczny 
10 main body główna część 
11 majority większość 
12 mention wspominać (o czymś) 
13 radiation promieniowanie 

14 recommendation propozycja 
15 sensibly rozsądnie 
16 support dostarczyć dowodów na poparcie 
17 teen nastolatek 
18 topic sentence zdanie rozpoczynające akapit 
19 unhealthy niezdrowy 

20 website witryna internetowa 
 

  Module 6d   
1 click kliknąć 
2 copy kopiować 
3 disk dysk 
4 document dokument 
5 file  folder 
6 insert włożyć 
7 memory stick pendrive 
8 removable wyjmowany, przenośny 
9 remove wyjąć 
10 slot otwór 
11 tower wieża 
12 window okno 
13 Got it! Potwierdzamy, że coś zrobiliśmy/zapisaliśmy ( np. 

przez telefon) 

14 Of course! Oczywiście! 
15 You're welcome. Bardzo proszę. Nie ma za co. 
16 Then what? I co dalej? 
17 Is that all? Czy to wszystko? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Module 6e (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

 
 

1 abroad za granicą 
2 afterwards potem 
3 body language język ciała 
4 bow ukłonić się 
5 chat rozmawiać 
6 cheek policzek 
7 comfortable wygodny 
8 comment komentarz 
9 compartment przedział 
10 conversation rozmowa 
11 cross skrzyżować 
12 cultural kulturowy  
13 embarassing żenujący 
14 expression wyraz (twarzy) 
15 find out dowiedzieć się 
16 fluent in biegły w 
17 gesture gest 
18 greet witać się 
19 hug przytulać się 
20 impolite niegrzeczny, nieuprzejmy 
21 insult obraza 
22 introduce przedstawić 

23 mess up popełnić gafę 
24 mistake błąd 
25 shake uścisnąć 
26 shortly zaraz, wkrótce 
27 sit back usiąść 
28 slip gafa 
29 stupid głupi 
30 uncomfortable niewygodny  

 

 

 

  Module 6f (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
  

1 argue kłócić się 
2 child labour  praca dzieci 
3 complain narzekać 
4 crowded cities zatłoczone miasta 
5 effect efekt, wpływ 
6 factory fabryka 
7 goods towary 
8 growing cities rozwijające się miasta 
9 industrial  przemysłowy 
10 instead  zamiast 
11 invent wynaleźć 
12 invention wynalazek 
13 machine maszyna 



14 mark oznaczać 
15 pollution zanieczyszczenie 
16 revolution rewolucja 
17 steam para 
18 steam engine silnik parowy 
19 technology  technologia  
20 transportation transport 

 

 

 

  Module 6g (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
  

1 bored znudzony 
2 company towarzystwo  
3 diary terminarz 
4 feel alone czuć się samotnym  
5 freedom wolność 
6 incredible  niesamowity 
7 out of touch with  bez kontaktu z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 7 

 

  Module 7:  Entertainment    
1 cartoon kreskówka 
2 comedy show program komediowy 
3 documentary program dokumentalny  
4 entertainment rozrywka 
5 film film 
6 music muzyka 
7 musical instrument  instrument muzyczny  
8 nature programme program przyrodniczy  
9 news wiadomości 
10 quiz show teleturniej 
11 recommend polecać 
12 robot robot 
13 sitcom sitcom 
14 soap opera opera mydlana 
15 sport sport 
16 traditional tradycyjny 
17 TV guide przewodnik telewizyjny  
18 TV programme program telewizyjny 
19 gripping plot  wciągająca fabuła 

 

  Module 7a   

1 action-packed o wartkiej akcji 
2 adventure  przygoda 
3 blockbuster przebój kasowy 
4 brilliant wspaniały, świetny 
5 cast obsada 
6 compose skomponować 
7 direct reżyserować 
8 director reżyser 
9 festival festiwal 
10 journey podróż 
11 must - see coś co należy koniecznie zobaczyć  

12 plot fabuła 
13 programme program 
14 realise zdać sobie sprawę z  
15 recommend polecać 
16 release wypuszczać 
17 science-fiction science fiction 
18 sequel to Batman  kontynuacja (filmu Batman) 
19 solution rozwiązanie 
20 special effects efekty specjalne 
21 star grać (główną rolę) 
22 theme temat, motyw przewodni 

 

 

 



 

  Module 7b   
1 active  w stronie czynnej 
2 actor aktor 
3 base (on) opierać (na) 
4 discover odkryć 
5 edit montować 
6 invent wynaleźć 
7 journey podróż 
8 leading główny 
9 lost zaginiony 
10 medicine lekarstwo  
11 nephew bratanek,siostrzeniec 
12 nominate nominować 
13 novel powieść 
14 object dopełnienie 
15 producer producent 
16 script scenariusz 
17 shoot filmować, kręcić 
18 story opowieść 
19 studio studio 
20 subject przedmiot 
21 TV set telewizor 
22 wood drewno 
23 world świat 

 

 

 

  Module 7c   

 part 1 część 1 
1 art gallery galeria sztuki 
2 audience widownia 
3 ballet balet 
4 bass drum bęben wielki, bęben basowy 
5 body ciało 
6 choose wybrać 
7 circus cyrk 
8 classical klasyczny 
9 combination połączenie 
10 concert koncert 
11 concert hall sala koncertowa 
12 create tworzyć 
13 cucumber ogórek 
14 delicious pyszny 
15 different różny 
16 electronic elektroniczny 
17 exhibition wystawa 
18 found założyć 
19 fresh świeży 
20 heavy metal heavy metal 



   part 2  część 2 
21 high-quality sound dźwięk wysokiej  jakości 
22 instrument instrument 
23 jazz jazz 
24 leek por 
25 local market miejscowy targ 
26 mouthpiece ustnik 
27 museum muzeum 
28 musician muzyk 
29 opera house gmach opery 
30 orchestra orkiestra 
31 pepper papryka 
32 performance  występ 
33 pumpkin dynia 
34 punk punk 
35 range (from) obejmować (zakres) 
36 reggae reggae 
37 repertoire repertuar 
38 sense zmysł 
39 sound dźwięk 

40 special wyjątkowy 
41 stadium stadion 
42 vegetable warzywo 
43 whole cały 
 

 
 
 
  Module 7d    

1 be in the mood  być w (odpowiednim) nastroju 
2 be on być (pokazywanym) w 
3 channel kanał telewizyjny 
4 cookery kulinarny 
5 fancy mieć ochotę na 
6 hate nienawidzić 
7 intonation intonacja 
8 mystery tajemnica 
9 shark rekin 
10 social drama film obyczajowy 
11 suitable właściwy 
12 weather pogoda 
13 wildlife przyrodniczy 
14 Do you feel  like going to the cinema? Masz ochotę iść do kina? 
15 I'm not really in the mood. Nie jestem w nastroju. 
16 When does the film start? O której zaczyna się film? 
17 Do you fancy watching a  film? Masz ochotę obejrzeć film? 
18 What channel is it on? Na jakim kanale jest? 
19 Let's watch that. Obejrzyjmy to. 
20 That's ok with me. To mi odpowiada/pasuje. 

 

 



  Module 7e  (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 band zespół 
2 beggar żebrak 
3 brass mosiężny 
4 description opis 
5 electric elektryczny 
6 feature pojawiać się 
7 flute flet 
8 heart serce 
9 hole otwór 
10 made from zrobiony z 
11 Middle Ages średniowiecze 
12 mouthpiece ustnik 
13 narrow wąski 

14 neck szyjka 
15 oval  owalny 
16 percussion instrumenty perkusyjne 
17 plastic plastik 
18 royal court  dwór królewski 
19 string strunowy 
20 string struna 
21 style styl 
22 tin blaszany 
23 traditional tradycyjny 
24 tube tuba 
25 whistle gwizdek 

26 wind dęty 
 

  Module 7f (DODATKOWY, DLA CHĘTNYCH ☺ ) 

  
1 brain mózg 
2 brightness jasność 
3 cornea rogówka 
4 cover zasłonić 
5 experiment eksperyment 
6 eyeball gałka oczna 
7 focus ustawić ostrość 
8 iris tęczówka 
9 light światło 
10 make its way przedzierać się 
11 minute minuta 
12 movement ruch 
13 muscle mięsień 
14 react reagować 
15 sclera twardówka 
16 shape kształt 
17 shine świecić 
18 sneeze kichnąć 
19 take in przyjmować 
20 wide szeroki 



 

  Module 7g   
1 animated animowany 
2 beat uderzenie,bicie 
3 click pstryknąć 
4 lie around leżeć wokół 
5 object przedmiot 
6 pick up podnieść, wziąć w ręce 
7 public widownia 
8 rhythm rytm 
9 saucepan rondel 
10 shake potrząsnąć 
11 stamp tupnąć 
12 tap stukać 
13 technician technik 
14 tin puszka 
15 viewer widz  

 
 
 
MODULE 8 
 
 
  Module 8:  Places   
1 blocks of flats bloki mieszkalne 
2 countryside wieś 
3 department store dom towarowy  
4 dwelling  miejsce zamieszkania 
5 factory fabryka 

6 farm farma, gospodarstwo rolne  
7 field pole 
8 harbour port 
9 lifestyle styl życia 
10 motorway autostrada 
11 mountain góra 
12 place miejsce 
13 shop sklep 
14 shopping mall centrum handlowe 
15 skyscraper drapacz chmur  
16 woods lasy 

 

  Module 8a    

1 area teren, obszar 
2 building budynek 
3 canal kanał 
4 centre centrum  
5 circle koło,okrąg 

6 crowded zatłoczony 
7 dirty brudny  
8 huge olbrzymi 
9 located położony 



10 middle środek 
11 modern nowoczesny 

 

 

 

  Module 8b   
1 airport lotnisko 
2 baker's piekarnia 
3 forbidden zabroniony 
4 hospital szpital 
5 land wylądować 
6 late spóźniony 
7 lovely  śliczny 
8 nurse pielęgniarka  
9 obligation zobowiązanie, obowiązek 
10 overtime nadgodziny 

11 picnic piknik 
12 pilot pilot 
13 prohibition zakaz 
14 nightlife życie nocne  
15 noisy hałaśliwy 
16 notice zauważyć 

17 offer oferować 
18 quiet cichy 
19 rich bogaty 
20 safe  bezpieczny 
21 town miasto 
22 trendy modny 

23 north północ 
24 north-east  północny-wschód 
25 east wschód 
26 south  południe 
27 south-east południowy-wschód 
28 west zachód 
29 south-west południowy-zachód 
30 north-west północny-zachód 
31 Szczecin is in the north-west of Poland. Szczecin jest na północnym zachodzie Polski. 

 

 

  Module 8b: Grammar:  
Question tags affirmatives  
(nieprawdaż? - Zdania twierdzące)   

1 He’s tall, isn’t he?  Jest wysoki, nieprawdaż? 
2 I’m funny, aren’t I?  Jestem zabawny, nieprawdaż? 
3 They are happy, aren’t they? Oni są szczęśliwi, nieprawdaż? 
4 You live here, don’t you?  Mieszkasz tu, nieprawdaż? 
5 She lives here, doesn’t she?  Ona tu mieszka, nieprawdaż? 
6 He lived in London in 2006, didn’t he?  Mieszkał w Londynie w 2006 roku, nieprawdaż? 
7 She has been a teacher for 5 years, hasn’t 

she?  
Jest nauczycielką od 5 lat, nieprawdaż? 

8 You can dance, can’t you?  Potraficie tańczyć, nieprawdaż? 
9 They will help you, won’t they?  Pomogą wam, nieprawdaż? 



  Module 8b: Grammar:  
Question tags negatives  
(nieprawdaż?- przeczenia)   

1 He isn’t tall, is he?   Nie jest wysoki, nieprawdaż? 
2 I’m not funny, am I?  Nie jestem zabawny, nieprawdaż? 
3 They aren’t happy, are they?  Oni nie są szczęśliwi, nieprawdaż? 
4 You don’t live here, do you?  Nie mieszkasz tu, nieprawdaż? 

5 She doesn’t live here, does she?  Ona tu nie mieszka, nieprawdaż? 
6 He didn’t live in London in 2006, did he?   Nie mieszkał w Londynie w 2006 roku, nieprawdaż? 
7 She hasn’t been a teacher for 5 years, has 

she?  
 Nie jest nauczycielką od 5 lat, nieprawdaż? 

8 You can’t dance, can you? Nie potraficie tańczyć, nieprawdaż? 
 

  Module 8b: Grammar: 
 relatives (who,which,that, where) 
= zdania względne    

1 I like people who are honest.   Lubię ludzi którzy są uczciwi. 
2 Poland is the place where she spends her 

summer holidays.  
 Polska jest miejscem gdzie ona spędza wakacje letnie. 

3 This is the house which/that has got a 
swimming pool.  

To jest dom który ma basen. 

 

  Module 8b: Grammar: czasownik must   
  twierdzenia    
1 I must go. Muszę iść. 
2 You must sleep. Musisz spać. 
3 She must help. Ona musi pomóc. 
4 He must eat dinner. On musi zjeść obiad. 
5 It must drink water. Ono/To musi wypić wodę. 

6 We must go. My musimy iść. 
7 You must sleep. Wy musicie spać. 
8 They must help. Oni muszą pomóc. 
  przeczenia z czasownikiem mustn’t   
1 I mustn't go. Nie wolno mi iść. 
2 You mustn't sleep. Nie wolno tobie spać. 
3 She mustn't go. Jej nie wolno iść. 
4 He mustn't eat dinner. Jemu nie wolno zjeść obiadu. 
5 It mustn't drink water. Ono/To nie może wypić wody. 
6 We mustn't go. Nam nie wolno iść. 
7 You mustn't sleep. Wam nie wolno spać. 
8 They mustn't go. Im nie wolno iść. 
  pytania   
1 Must I go? Czy muszę iść? 
2 Must you sleep? Czy ty musisz spać? 
3 Must she help? Czy ona musi pomóc? 
4 Must he eat dinner? Czy on musi zjeść obiad? 
5 Must it drink water? Czy ono / to musi pić wodę? 
6 Must we go? Czy my musimy iść? 
7 Must you sleep? Czy wy musicie spać? 
8 Must they help? Czy oni muszą pomóc? 

 



  Module 8b: Grammar: czasownik  
have to    

  twierdzenia    
1 I have to work. Muszę pracować. 
2 You have to work. Musisz pracować. 
3 She has to work. Ona musi pracować. 
4 He has to work. On musi pracować. 
5 It has to work. Ono musi pracować. 
6 We have to work. My musimy pracować. 
7 You have to work hard. Wy musicie ciężko pracować. 
8 They have to work. Oni muszą pracować. 
9 She had to buy a new car yesterday. Ona musiała kupić nowy samochód wczoraj. 

10 He'll have to cook tonight. On będzie musiał gotować dziś wieczorem. 

  przeczenia    
1 I don't have to work.  Nie muszę pracować. 
2 You don't have to work.  Nie musisz pracować. 
3 She doesn't have to work.  Ona nie musi pracować. 
4 He doesn't have to work. On nie musi pracować. 
5 It doesn't have to work.  Ono nie musi pracować. 
6 We don't have to work.  Nie musimy pracować. 
7 You don't have to work hard.  Nie musicie ciężko pracować. 
8 They don't have to work.  Nie muszą pracować. 
9 She didn't have to buy a new car yester-

day. 
Ona nie musiała kupić nowego samochodu wczoraj. 

10 He won't have to cook tonight. On nie będzie musiał gotować dziś wieczorem. 

  pytania    
1 Do I have to work? Czy muszę pracować? 
2 Do you have to work?  Czy musisz pracować? 

3 Does she have to work?  Czy ona musi pracować? 
4 Does he have to work?   Czy on musi pracować? 
5 Does it have to work?  Czy ono musi pracować? 
6 Do we have to work?  Czy my musimy pracować? 
7 Do you have to work hard?  Czy wy musicie ciężko pracować? 
8 Do they have to work?  Czy oni muszą  pracować? 
9 Did she have to buy a new car yesterday? Czy ona musiała kupić nowy samochód wczoraj? 

10 Will we have to cook tonight? Czy on będzie musiał gotować? 

 
 
  Module 8c   
1 appliance urządzenie 
2 balcony balkon 
3 bedroom sypialnia 
4 bus stop przystanek autobusowy  
5 busy ruchliwy 
6 comfortable wygodny 
7 cosy przytulny 

8 cottage chatka 
9 courtyard podwórko 



10 crowded zatłoczony 
11 expensive drogi 
12 chimney komin 
13 fireplace kominek 
14 flat mieszkanie 
15 furniture meble 
16 garage garaż 
17 garden ogród 
18 modern nowoczesny 
19 quiet cichy 
20 room  pokój 
21 stone kamień 
22 swimming pool basen 
23 traditional tradycyjny 
24 ugly  brzydki 

 

  Module 8d   
1 bet założyć się; być pewnym, że  
2 everything wszystko  
3 glad zadowolony 
4 lovely  śliczny 
5 relax zrelaksować się 
6 How was your holiday? Jak było na wakacjach? 
7 Tell me everything! Opowiadaj! Mów szybko! 
8 I'm glad. Cieszę się. 
9 I bet it was very expensive. Założę się, że to było bardzo drogie. 
10 We enjoyed ourselves so much that. Tak dobrze się bawiliśmy, że… 

 


