
 

CHRISTMAS    

sleigh  sanie  

snowman  bałwan 

snowflake płatek śniegu  

Christmas tree  choinka  

present  prezent 

decorations dekoracje  

Christmas chain łańcuch świąteczny 

snow śnieg 

Santa Claus  Święty Mikołaj 

angel  anioł  

 

NUMBERS    

one  jeden  

two  dwa 

three trzy  

four  cztery 

five pięć 

six sześć 

seven  siedem 

eight  osiem  

nine  dziewięć 

ten  dziesięć 

 

UNIT 1  

 

UNIT 1:  SCHOOL AGAIN    

glue klej 

scissors nożyczki 

crayons kredki 

rubbish bin śmietnik 

feltpens pisaki 

whiteboard tablica 

pencil case piórnik 

pen długopis 

pencil ołówek 

book książka 

schoolbag plecak 

bag torba 

bye do widzenia, cześć 



come with me chodź ze mną 

England Anglia 

friend przyjaciel 
 

UNIT 1 : ARTICLES: A,AN   

an elephant słoń 

an apple jabłko 

a pencil ołówek 

a schoolbag plecak 

What's this? Co to jest? 

It's an umbrella. To jest parasol. 

It's a book. To jest książka. 
 

UNIT 1: READY FOR SCHOOL    

Look! Spójrz! 

my favourite colour mój ulubiony kolor 

I'm ready. Jestem gotowy. 

classroom klasa 

desk biurko 

blue desk niebieskie biurko 

green notebook zielony zeszyt 

yellow ruler żòłta linijka 

red sharpener czerwona temperówka 

pink rubber różowa gumka 

Hello, everyone! Cześć wszystkim! 

My name is….. Nazywam się… 

too także 

now teraz 

rat szczur 
 

UNIT 1: CZASOWNIK TO BE ; LICZBA POJEDYNCZA,   

twierdzenia -dłuższa forma   

I am Emma. Jestem Emma. 

You are Harry. Ty jesteś Harry. 

She is a doctor. Ona jest lekarzem. 

He is a dentist. On jest dentystą. 

It is a dog. To jest pies. 

twiedzenia - krótka forma    

I'm Emma. Jestem Emma. 

You're Harry. Ty jesteś Harry. 

She's a doctor. Ona jest lekarzem. 

He's a dentist. On jest dentystą. 

It's a dog. To jest pies. 



przeczenia - krótka forma    

I'm not Emma. Nie jestem Emma. 

You aren't Harry. Ty nie jesteś Harry. 

She isn't a doctor. Ona nie jest lekarzem. 

He isn't a dentist. On nie jest dentystą. 

It isn't a dog. To nie jest pies. 

pytania - krótka forma    

Am I Emma? Czy ja jestem Emma? 

Are you Harry? Czy ty jesteś Harry? 

Is she a doctor? Czy ona jest lekarzem? 

Is he a dentist? Czy on jest dentystą? 

Is it a dog? Czy to jest pies? 
 

 

UNIT 2  

 

UNIT 2: COME AND PLAY    

Whose is this car? Czyj jest ten samochód? 

Try again. Spróbuj jeszcze raz. 

Thank you. Dziękuję. 

blocks klocki 

boat łódka 

skateboard deskorolka 

scooter hulajnoga 

kite latawiec 

toys zabawki 

tea set zestaw do herbaty 

ball piłka 

car samochód 

train pociąg 

rocking horse koń na biegunach 

bike rower 
 

UNIT 2 : LICZBA  MNOGA- REGULARNE , 
DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI    

cars samochody 

bikes rowery 

balls piłki 

elephants słonie 

apples jabłka 

Whose is this ball? Czyja jest ta piłka? 

This is Tomek's ball. To jest piłka Tomka. 



 

UNIT 2: MY LOVELY TOYS    

lovely toys śliczne zabawki 

doll house domek dla lalek 

plane samolot 

swing huśtawka 

bike rower 

doll lalka 

computer komputer 

radio radio 

TV telewizor 

music box pozytywka 

robot robot 

cool super 

my new toy moja nowa zabawka 

Let's play! Zagrajmy! 

read przeczytać 
 

UNIT 2 : THIS,THAT, THESE, THOSE    

This is Kasia's doll. To jest lalka Kasi. 

That is John's car. Tam jest Johna samochód. 

These are Ania's books. To są książki Ani. 

Those are Ania's book. Tam są książki Ani. 
 

A STORY FROM AMERICA THE RAINBO    

paint farba 

paintbrush pędzel 

grass trawa 

river rzeka 

bird ptak 

rainbow tęcza 

where gdzie 

Where are my paints? Gdzie są moje farby? 

How pretty! Jak ładnie! 

colour kolor 

everywhere wszędzie 

Look at the birds! Spójrz na ptaki! 

Well done! Dobrze! 

little birds małe ptaki 

 

 

 



UNIT 3  

 

UNIT 3: FUN TIME    

eleven jedenaście 

twelve dwanaście 

thirteen trzynaście 

fourteen czternaście 

fifteen piętnaście 

sixteen szesnaście 

seventeen siedemnaście 

eighteen osiemnaście 

nineteen dziewiętnaście 

twenty dwadzieścia 

Happy Birthday! Wszystkiego najlepszego! 

How old are you? Ile masz lat? 

I'm eight. Mam osiem lat. 

cake ciasto 

today dzisiaj 

 

UNIT 3 : CZASOWNIK TO BE LICZBA MNOGA    

twierdzenia - dłuższa forma   

We are friends. Jesteśmy przyjaciółmi. 

You are friends. Jesteście przyjaciółmi. 

They are friends. Oni są przyjaciółmi. 

twierdzenia - krótka forma    

We're friends. Jesteśmy przyjaciółmi. 

You're friends. Jesteście przyjaciółmi. 

They're friends. Oni są przyjaciółmi. 

przeczenia - krótka forma    

We aren't friends. Nie jesteśmy przyjaciółmi. 

You aren't friends. Wy nie jesteście przyjaciółmi. 

They aren't friends. Oni nie są przyjaciółmi. 

pytania - krótka forma   

Are we friends? Czy my jesteśmy przyjaciółmi? 

Are you friends? Czy wy jesteście przyjaciółmi? 

Are they friends? Czy oni są przyjaciółmi? 
 

 

 

 

 



UNIT 3: MY FAMILY    

grandpa dziadek 

grandma babcia 

mum mama 

dad tata 

brother brat 

sister siostra 

cousin kuzyn 

uncle wujek 

aunt ciocia 

happy family szczęsliwa rodzina 

children dzieci 

parents rodzice 

I'm eight. Mam osiem lat. 

My family is very big. Moja rodzina jest bardzo duża. 

thin chudy 

Best Wishes. Najlepsze życzenia. 

funny zabawny 
 

UNIT 3: PRZYIMKI DZIERŻAWCZE: MY , YOUR….   

my car mój samochód 

your cat twój kot 

his mum jego mama 

her dad jej tata 

its ball jego / jej piłka (zwierzęta, przedmioty) 

our grandma nasza babcia 

your grandpa wasz dziadek 

their brother ich brat 
 

 

UNIT 4 

 

UNIT 4: A NICE BED    

fridge lodówka 

cupboard szafka 

carpet dywan 

cooker kuchenka 

mirror lustro 

washbasin umywalka 

towel ręcznik 

box pudełko 

chair krzesło 



armchair fotel 

sofa sofa 

clock zegarek 

bed łóżko 

bath wanna 

bookcase półka na książki 

 

UNIT 4: LICZBA MNOGA - REGULARNE CZĘŚĆ 2    

chairs krzesła 

glasses szklanki 

watches zegarki 

boxes pudełka 

babies dzieci 

tomatoes pomidory 

teddies misie 

buses autobusy 
 

UNIT 4:  MY HOUSE    

toilet toaleta 

attic poddasze 

floor podłoga 

roof dach 

garage garaż 

wall ściana 

chimney komin 

fence płot 

bathroom łazienka 

bedroom sypialnia 

kitchen kuchnia 

living room salon 

garden ogród 

 

UNIT 4:  Przyimki miejsca    

on the table na stole 

under the chair pod krzesłem 

in the box w pudełku 

behind the box za pudełkiem 

between the box and the chair pomiędzy pudełkiem a krzesłem 
 

 

 

 



A STORY FROM SRI LANKA    

princess księżniczka 

beautiful piękny 

money pieniądze 

dirty brudny 

ugly brzydki 

take weź 

Wait! Poczekaj! 

I'm alone. Jestem sam. 

new nowy 

I want Ja chcę 

Help! Pomocy! 

Come home with me. Chodź ze mną do domu. 

heart serce 

gold złoto 

 

 

UNIT 5 

 

UNIT:  5 I can…   

play the violin grać na skrzypcach 

paint malować 

count to twenty liczyć do dwudziestu 

play the piano grać na pianinie 

climb a mountain wspinać się na górę 

use a computer korzystać z komputera 

run very fast biegać bardzo szybko 

sing śpiewać 

play the guitar grać na gitarze 

run biegać 

jump skakać 

draw rysować 

climb wspinać się 

dance tańczyć 

find znaleźć  
 

 

 

 

 



UNIT 5: czasownik can ; pytania, twierdzenia, 
przeczenia    

twierdzenia    

I can jump. Ja potrafię skakać. 

You can sing. Ty potrafisz śpiewać. 

He can dance. On potrafi tańczyć. 

She can climb. Ona potrafi wspinać się. 

We can draw. My potrafimy rysować. 

You can play the guitar. Wy potraficie grać na gitarze. 

They can run. Oni potrafią biegać. 

przeczenia    

I can't jump. Ja nie potrafię skakać. 

You can't sing. Ty nie potrafisz śpiewać. 

He can't dance. On nie potrafi tańczyć. 

She can't climb. Ona nie potrafi wspinać się. 

We can't draw. My nie potrafimy rysować. 

You can't play the guitar. Wy nie potraficie grać na gitarze. 

They can't run. Oni nie potrafią biegać. 

pytania    

Can I jump? Czy ja potrafię skakać? 

Can you sing? Czy ty potrafisz śpiewać? 

Can he dance? Czy on potrafi tańczyć? 

Can she climb? Czy ona potrafi wspinać się? 

Can we draw? Czy my potrafimy rysować? 

Can you play the guitar? Czy wy potraficie grać na gitarze? 

Can they run? Czy oni potrafią biegać? 
 

UNIT 5:  What can you do ?   

write pisać 

swim very well pływać bardzo dobrze 

roller-skate jeździć na wrotkach 

rollerblade jeździć na rolkach 

ride a horse jeździć konno 

swim pływać 

cook gotować 

fly latać 

read czytać 

see widzieć 

hear słyszeć 

play football grać w piłkę nożną 

sheep owca 

feet stopy 

fish ryba 



 

UNIT 5:  liczba mnoga    

man mężczyzna 

men mężczyźni 

woman kobieta 

women kobiety 

child dziecko 

children dzieci 

fish ryba 

fish ryby 

mouse mysz 

mice myszy 

sheep owca 

sheep owce 

foot stopa 

feet stopy 

tooth ząb 

teeth zęby 
 

UNIT 6  

 

UNIT 6:  It's a monster!   

head głowa 

hair włosy 

eyes oczy 

ears uszy 

nose nos 

mouth usta 

hands ręce 

legs nogi 

tummy brzuch 

knee kolano 

Time for bed.  Czas iść spać. 

Goodnight. Dobranoc. 

Come and say hello. Chodź i przywitaj się. 

monster potwór 
 

 

 

 



UNIT 6:  czasownik have got - twierdzenia    

dłuższa forma    

I have got a dog. Ja mam psa. 

You have got a cat. Ty masz kota. 

He has got a car. On ma samochód. 

She has got a brother. Ona ma brata. 

It has got blue eyes. Ono/To ma niebieskie oczy. 

We have got a house. My mamy dom. 

You have got a car. Wy macie samochód. 

They have got a dog. Oni mają psa. 

krótka forma    

I've got a dog. Ja mam psa. 

You've got a cat. Ty masz kota. 

He's got a car. On ma samochód. 

She's got a brother. Ona ma brata. 

It's got blue eyes. Ono/To ma niebieskie oczy. 

We've got a house. My mamy dom. 

You've got a car. Wy macie samochód. 

They've got a dog. Oni mają psa. 
 

UNIT 6:  On the farm   

goat koza 

duck kaczka 

chicken kura 

cow krowa 

frog żaba 

rabbit królik 

Dear Mum. Kochana mamo. 

I'm here. Jestem tutaj. 

It's great here. Tutaj jest wspaniale. 

very funny bardzo zabawny 

baby małe dziecko / młode (jakiegoś zwierzęcia) 

on the farm na farmie 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 6:  czasownik have got : przeczenia, pytania    

przeczenia - dłuższa forma    

I have not got a dog. Ja nie mam psa. 

You have not got a cat. Ty nie masz kota. 

He has not got a car. On nie ma samochodu. 

She has not got a brother. Ona nie ma brata. 

It has not got blue eyes. Ono/To nie ma niebieskich oczu. 

We have not got a house. My nie mamy domu. 

You have not got a car. Wy nie macie samochodu. 

They have not got a dog. Oni nie mają psa. 

przeczenia - krótsza forma    

I haven't got a dog. Ja nie mam psa. 

You haven't got a cat. Ty nie masz kota. 

He hasn't got a car. On nie ma samochodu. 

She hasn't got a brother. Ona nie ma brata. 

It hasn't got blue eyes. Ono/To nie ma niebieskich oczu. 

We haven't got a house. My nie mamy domu. 

You haven't got a car. Wy nie macie samochodu. 

They haven't got a dog. Oni nie mają psa. 

pytania    

Have I got a dog? Czy ja mam psa? 

Have you got a cat? Czy ty masz kota? 

Has he got a car? Czy on ma samochód? 

Has she got a brother? Czy ona ma brata? 

Has it got blue eyes? Czy ono/to ma niebieskie oczy? 

Have we got a house? Czy my mamy dom? 

Have you got a car? Czy wy macie samochód? 

Have they got a dog? Czy oni mają psa? 
 

A story from Japan: The Monster on the Hill    

face twarz 

lonely samotny 

hill wzgórze 

eat jeść 

Stop! Zatrzymaj się! 

Don't go away. Nie odchodź. 

very friendly bardzo przyjazny 

only tylko 

really big naprawdę duży 

Japan Japonia 

hurt skrzywdzić 

promise obiecać 

true PRAWDA 

false FAŁSZ 



UNIT 7  

 

UNIT 7:  It's snowing!   

walk spacerować 

make a snowman robić bałwana 

It's hot. Jest gorąco. 

It's cold. Jest zimno. 

It's sunny. Jest słonecznie. 

It's raining. Pada deszcz. 

It's windy. Jest wietrznie. 

It's snowing. Pada śnieg. 

windy day wietrzny dzień 

rainy day deszczowy dzień 

for dla 

walk in wchodzić 

magic magiczny 

What's the weather like? Jaka jest pogoda? 

nanny babcia 

 

UNIT 7:  I'm wearing…   

skirt spódnica 

dress sukienka 

coat płaszcz 

jacket kurtka 

shoes buty 

boots buty 

trousers spodnie 

shorts krótkie spodenki 

T-shirt koszulka 

raincoat płaszcz przeciwdeszczowy 

scarf szalik 

gloves rękawiczki 

complete uzupełnij 

check sprawdź 

draw lines narysuj linie 

 

 

 

 

 

 



UNIT  7: It's snowing : PRESENT CONTINUOUS: 
twierdzenia liczba pojedyncza    

I'm singing now. Ja teraz śpiewam. 

You're dancing now. Ty teraz tańczysz. 

He's sleeping now. On teraz śpi. 

She's running now. Ona teraz biega. 

It's jumping now.  Ono / To teraz skacze. 
unit 7 I'm wearing: PRESENT CONTINUOUS: 
twierdzenia liczba mnoga   

We're dancing now. My teraz tańczymy. 

You're singing now. Wy teraz śpiewacie. 

They're sleeping now. Oni teraz śpią. 
 

 

UNIT 8  

 

UNIT 8:  Flying kites   

spring wiosna 

summer lato 

autumn jesień 

winter zima 

fly a kite puszczać latawiec 

go to school iść do szkoły 

ride a bike jeździć na rowerze 

fish łowić ryby 

Be careful! Ostrożnie! 

hold my hand złap nie za rękę 

season pora roku 

fantastic fantastyczny 

leaves liście 

apple tree jabłonka 
 

UNIT 8: Flying kites:  PRESENT CONTINUOUS: 
przeczenia i pytania; liczba pojedyncza   

I'm not singing now. Ja teraz nie śpiewam. 

You aren't dancing now. Ty teraz nie  tańczysz. 

He isn't sleeping now. On teraz  nie śpi. 

She isn't running now. Ona teraz nie biega. 

It isn't jumping now.  Ono / To teraz nie skacze. 

Am I singing now? Czy ja teraz śpiewam? 

Are you dancing now? Czy ty teraz tańczysz? 

Is he sleeping now? Czy on teraz śpi? 

Is she running now? Czy ona teraz biega? 

Is it jumping now? Czy ono/to teraz skacze? 



 

UNIT 8:  Dear Diary    

tidy my room posprzątać swój pokój 

sleep spać 

watch TV oglądać telewizję 

eat an ice cream jeść lody 

drink milk pić mleko 

listen to music słuchać muzyki 

pick flowers zbierać kwiaty 

diary pamiętnik 

everyone każdy, wszyscy 

circle kółko, zakreśl w kółko 

underline podkreślić 

 

UNIT 8:  Dear Diary: PRESENT CONTINUOUS: 
pytania i przeczenia liczba mnoga   

Are we dancing now? Czy my teraz tańczymy? 

Are you singing now? Czy wy teraz śpiewacie? 

Are they sleeping now? Czy oni teraz śpią? 

We aren't dancing now. My teraz nie tańczymy. 

You aren't singing now. Wy teraz nie śpiewacie. 

They aren't sleeping now. Oni teraz nie śpią. 
 

A story from England: Pennies from the Sky    

poor biedny 

kind uprzejmy, miły 

sky niebo 

pennies grosze 

England Anglia 

Can you help us? Czy możesz nam pomóc? 

Can you help me? Czy możesz mi pomóc? 

little girl mała dziewczynka 

Of course. Oczywiście. 

suddenly nagle 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 9  

 

UNIT 9:  Time to eat!   

hot dog hot dog 

chips frytki 

burger burger 

pizza pizza 

chicken kurczak 

orange juice sok pomarańczowy 

carrot marchewka 

chocolate czekolada 

Yuk. Fuj. 

Yummy. Mniam. 

 

UNIT 9: PRESENT SIMPLE    

Do you like chocolate? Czy lubisz czekoladę? 

Yes, I do. Tak. 

No, I don't. Nie. 

I like carrots. Lubię marchewki. 

You like apples. Ty lubisz jabłka. 

I don't like chicken. Nie lubię kurczaka. 

You don't like pizza. Ty nie lubisz pizzy. 
 

UNIT 9:  Can you get some?   

onion cebula 

potato ziemniak 

egg jajko 

sausage kiełbasa 

biscuit herbatnik 

popcorn popcorn 

rice ryż 

pasta makaron 

 

UNIT 9: policzalne i niepoliczalne : some,any   

There is some jam. Jest trochę dżemu. 

There isn't any jam. Nie ma żadnego dżemu. 

Is there any jam? Czy jest jakiś dżem? 

There are some lemons. Jest kilka cytryn. 

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

Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny? 

There is an apple. Jest jabłko. 
 



UNIT 10  

 

UNIT 10: Every day    

eight o'clock godzina ósma 

breakfast śniadanie 

lunch lunch 

dinner kolacja 

get up wstawać 

have a shower brać prysznic 

brush my teeth myć zęby 

do my homework odrabiać zadanie domowe 

 

UNIT 10 : PRESENT SIMPLE: liczba pojedyncza   

twierdzenia:   

I fix cars. Ja naprawiam samochody. 

You sell food. Ty sprzedajesz jedzenie. 

She makes bread. Ona robi chleb. 

He goes to Africa. On jeździ do Afryki. 

It drinks milk. Ono/To pije mleko. 

przeczenia:   

I don't fix cars. Ja nie naprawiam samochodów. 

You don't sell food. Ty nie sprzedajesz jedzenia. 

She doesn't make bread. Ona nie robi chleba. 

He doesn't go to Africa. On nie jeździ do Afryki. 

It doesn't drink milk. Ono/To nie pije mleka. 

pytania:   

Do I fix cars? Czy ja naprawiam samochody? 

Do you sell food? Czy ty sprzedajesz jedzenie? 

Does she make bread? Czy ona robi chleb? 

Does he go to Africa? Czy on jeździ do Afryki? 

Does it drink milk? Czy ono/to pije mleko? 
 

UNIT 10: My favourite day   

Monday poniedziałek 

Tuesday wtorek 

Wednesday środa 

Thursday czwartek 

Friday piątek 

Saturday sobota 

Sunday niedziela 

 

 



UNIT 10 : PRESENT SIMPLE: liczba mnoga   

twierdzenia:   

We go to the park. My chodzimy do parku. 

You like football. Wy lubicie piłkę nożną. 

They get up late. Oni wstają późno. 

przeczenia:   

We don't go to the park. My nie chodzimy do parku. 

You don't like football. Wy nie lubicie piłki nożnej. 

They don't get up late. Oni nie wstają późno. 

pytania:   

Do we go to the park? Czy my chodzimy do parku? 

Do you like football? Czy wy lubicie piłkę nożną? 

Do they get up late? Czy oni wstają późno? 

 

A story from Hungary: The Lazy Girl   

housework prace domowe 

lazy leniwy 

hungry głodny 

water woda 

well studnia 

 


