
                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 Irregular verbs  ( dostępne w aplikacji memrise: kurs hello Bydgoszcz irregular verbs)  

 Polish Present Past Simple Past participle 

 part 1 / część 1    

1 być be was/were been 

2 stać się  become became become 

3 rozpocząć begin began begun 

4 złamać break broke broken 

5 przynieść bring brought brought 

6 zbudować build built built 

7 kupić buy bought bought 

8 móc can could  

9 złapać catch caught caught 

10 wybrać choose chose chosen 

11 przyjść come came come 

12 kosztować cost  cost cost 

13 ciąć cut cut cut 

14 robić do  did done 

15 pić drink drank drunk 

16 prowadzić (np. samochód) drive drove driven 

17 jeść eat ate eaten 

18 spaść fall fell fallen 

19 czuć feel felt felt 

20 znaleźć find found found 

21 latać fly flew flown 

22 zapomnieć forget forgot forgotten 

23 dostać get got got 

24 dać  give gave given 

25 iść go  went gone 

26 rosnąć grow grew grown 

27 mieć have had had 

28 słyszeć hear heard heard 

29 uderzyć hit hit hit 

30 trzymać keep kept kept 

31 wiedzieć/znać know knew known 

 part 2/ część 2    

32 uczyć się learn learnt learnt 

33 opuścić, zostawić, wyjechać leave left left 

34 pożyczyć (komuś) lend lent lent 

35 pozwolić let let let 

36 stracić, zgubić lose lost lost 

37 robić make made made 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

38 spotkać meet met met 

39 płacić pay paid paid 

40 kłaść put put put 

41 czytać read read read 

42 dzwonić ring rang rung 

43 biegać run ran run 

44 powiedzieć say said said 

45 widzieć see saw seen 

46 sprzedać sell sold sold 

47 wysłać send sent sent 

48 zamknąć shut shut shut 

49 śpiewać sing sang sung 

50 siedzieć sit sat sat 

51 spać sleep slept slept 

52 mówić speak spoke spoken 

53 spędzić/wydać spend spent spent 

54 stać stand stood stood 

55 kraść steal stole stolen 

56 pływać swim swam swum 

57 brać take took taken 

58 uczyć (kogoś) teach taught taught 

59 mówić tell told told 

60 myśleć think thought thought 

61 rzucić throw threw thrown 

62 rozumieć understand understood understood 

63 budzić wake woke woken 

64 nosić (ubranie) wear wore worn 

65 wygrać win won won 

66 pisać write wrote written 

67 położyć lay laid laid 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

1 Christmas Święta Bożego Narodzenia 

  part 1 część 1 

2 Christmas cards kartki świąteczne 

3 decorate a Christmas tree ubierać choinkę 

4 snow śnieg 

5 snowman bałwan 

6 presents prezenty 

7 Santa Claus Święty Mikołaj 

8 On Christmas Eve W wigilię 

9 celebration świętowanie 

10 celebrate  świętować 

11 on this day... tego dnia 

12 Christmas season okres świąteczny 

13 set the table nakrywać do stołu 

14 bank holiday oficjalne święto państwowe 

15 Merry Christmas! Wesołych Świąt! 

16 empty plate pusty talerz 

17 carols kolędy 

18 hay  siano 

19 tablecloth obrus 

20 On 24 December 24 grudnia 

21 preparations for Christmas przygotowania do Świąt 

22 purchase kupić 

23 midnight mass Pasterka (msza o północy) 

24 attend wziąć udział (np. w Pasterce) 

  part 2 część 2 

25 hang up Christmas stockings powiesić skarpety na prezenty 

26 arrive in a sledge przyjeżdzać saniami 

27 decorated with holly przystrojony ostrokrzewem 

28 dried fruit suszone owoce 

29 gather at the Christmas table gromadzić się przy świątecznym stole 

30 I wish you a Merry Christmas Życzę Wam wesołych świąt  

31 and a Happy New Year! i szczęśliwego Nowego Roku! 

32 deliver an annual oration wygłaszać coroczne przemówienie 

33 sparkling tinsel błyszcząca lameta 

34 expectation oczekiwanie 

35 custom zwyczaj 

36 carol singers kolędnicy 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

37 carnival karnawał 

38 borsch with ravioli barszcz z uszkami 

39 share the holy wafer dzielić się opłatkiem 

40 carp karp 

41 herring in oil śledź w oleju 

42 dumplings with poppyseed kluski z makiem 

43 Advent adwent 

44 North Pole biegun Północny 

45 drawn by reindeer ciągnięte przez renifery 

46 poinsettias gwiazdy betlejemskie (rośliny) 

47 kiss under the mistletoe całować się pod jemiołą 

48 dumplings with mushrooms and cabbage pierogi (najlepiej nie tłumaczyć:) 

49 the stable in Bethlehem stajenka w Betlejem 

50 shepherd pasterz 

51 Christmas crib żłóbek, szopka 

52 gold, frankincense, and myrrh złoto, kadzidło i mirra 

53 frankincense żywica olibanowa 

54 incense kadzidło 

55 Christmas bauble; Christmas ball; ornament bombka 
 

  Easter Wielkanoc 

1 at Easter na Wielkanoc 

2 lamb baranek 

3 chick pisklę, kurczaczek 

4 Easter eggs pisanki 

5 cross krzyż 

6 celebrate świętować; obchodzić 

7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 

8 Easter palm palma wielkanocna 

9 catkins bazie 

10 decorate eggs ozdabiać jajka 

11 hard boiled eggs jajka na twardo 

12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 

13 basket koszyk 

14 Christian festival chrześcijańskie święto 

15 Lent Wielki Post 

16 observe Lent zachować post 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

17 fast pościć 

18 He fasted on Good Friday pościł w Wielki Piątek 

19 Maundy Thursday Wielki Czwartek 

20 Holy Week Wielki Tydzień 

21 Palm Sunday Niedziela Palmowa 

22 worshipper wierny 

23 Easter Monday drugi dzień świąt 

24 the Resurrection Zmartwychwstanie 

25 crucifixion ukrzyżowanie 

26 Shrove Tuesday ostatki; "śledzik", tłusty wtorek 

27 Ash Wednesday środa popielcowa; Popielec 

28 tomb grobowiec 

29 bless poświęcić (np. jedzenie); pobłogosławić (np: 
ludzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 7A First day nerves   
  part 1 Reading: How to survive your first day 

in a new office. 
część 1 

1 survive przetrwać, przeżyć 
2 tip wskazówka 
3 smart clothes  eleganckie ubrania 
4 check the weather forecast sprawdzić prognozę pogody 
5 make sure upewnić się 
6 traffic reports komunikaty dla kierowców 
7 at least przynajmniej 
8 admit przyznać 
9 Admit it! Przyznaj to! 
10 employee pracownik 
11 manage radzić sobie 
12 see how they manage zobaczyć jak sobie radzą 
13 keep quiet być chicho 
14 take notes robić notatki 
15 annoy drażnić, irytować 
16 impress zrobić wrażenie 
17 His intelligence impresses me. Jego inteligencja robi na mnie wrażenie. 
18 solve a problem rozwiązać problem 
  part 2 Vocabulary: Verb forms: Verb + 

infinitive 
część 2 

 19 decide zdecydować 
 20 decide to move out zdecydować się wyprowadzić 
 21 forget to call zapomnieć zadzwonić 
 22 hope mieć nadzieję 
 23 I hope to see you again. Mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczę. 
 24 learn to drive a car uczyć się jeździć samochodem 
 25 need potrzebować, musieć 
 26 I need to go. Muszę iść. 
 27 offer to lend money zaoferować pożyczenie pieniędzy 
 28 plan  plan, planować 
 29 They are planning to get married in the summer. Planują pobrać się latem. 
 30 pretend udawać 
 31 She pretended to be ill. Udawała, że jest chora. 
 32 promise to come obiecać przyjść 
 33 remember pamiętać 
 34 remember to call pamiętać, żeby zadzwonić 
 35 start  rozpocząć 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 36 It started to rain / It started raining. Zaczęło padać. 
 37 try próbować 
 38 Try to do it. Spróbuj to zrobić. 
 39 I want to go. Chcę iść. 
40 I would like to go. Chciałbym iść. 
 

 

  UNIT 7B Happiness is…   

  part 1 Reading, Listening: Happiness is…  część 1 

 1 happiness  szczęście 

 2 tub wanna 

 3 answer emails odpowiadać na maile 

 4 empty inbox pusta skrzynka odbiorcza 

 5 reply odpowiedzieć 

 6 the exact moment dokładnie w tym samym momencie 

 7 free coffee refill dolewka darmowej kawy 

 8 fit in to jeans zmieścić się w jeansy 

 9 pocket kieszeń 

 10 fat tłuszcz; gruby 

 11 earring kolczyk 

 12 set the alarm nastawić budzik 

 13 receive help in return w zamian otrzymać pomoc 

 14 services usługi 

 15 buy property kupić nieruchomość 

 16 take a dog for a walk wyjść z psem na spacer 

 17 possession własność 

  part 2 Vocabulary: Verb forms: Verb + gerund część 2 

 18 enjoy lubić, cieszyć się, dobrze się bawić 

 19 I enjoy reading books. Lubię czytać książki. 

 20 mind mieć coś przeciwko 

 21 I don't mind ironing. Nie mam nic przeciwko prasowaniu. 

 22 feel like mieć ochotę 

 23 I feel like staying at home Mam ochotę zostać w domu. 

 24 stop zatrzymać się, przestać 

 25 Please stop crying. Proszę przestań płakać. 

 26 start rozpocząć 

 27 He started working at 5 a.m. Rozpoczął pracę o 5 rano. 

 28 go on kontynuować 

 29 I want to go on working until I'm 65. Chcę pracować do 65 roku życia. 

 30 dream of marzyć o 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 31 I'm dreaming of moving to Italy. Marzę o przeprowadzce do Włoch. 

 32 think of rozważać 

 33 I'm thinking of changing my job. Rozważam zmianę pracy. 

 34 be very good at być dobrym w 

 35 I'm good at telling jokes. Jestem dobry w opowiadaniu kawałów. 
 

  UNIT 7C Could you pass the test?   

  
Reading, Listening: Are the British really so 
bad at learning languages?   

 1 Brit Brytyjczyk 

 2 a couple of phrases kilka wyrażeń 

 3 make an effort włożyć wysiłek 

 4 This is partly true. To częściowo jest prawda. 

 5 multinational company międzynarodowa firma 

 6 official language język urzędowy 

 7 carry on kontynuować 

 8 one-month intensive course miesięczny kurs intensywny 

 9 give a mark dać ocenę 

 10 two out of ten dwa na dziesięć 

 11 stadium stadion 

 12 voicemail message wiadomość na poczcie głosowej 
 

  UNIT 7C : GRAMMAR: must/mustn't   
  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   
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? 

   

  UNIT 7C:  GRAMMAR:  czasownik musieć = 
have to (zdania)   

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH 4: ,,At the pharmacy’’   
1 pharmacy apteka (zazwyczaj amerykański angielski) 
2 chemist's apteka (brytyjski angielski) 
3 headache ból głowy 
4 I have a headache. Boli mnie głowa. 
5 cough kaszel 
6 flu grypa 
7 temperature temperatura 
8 stomach żołądek 
9 I have a bad stomach. Boli mnie żołądek. 
10 cold zimny; przeziębienie 
11 I'm cold. Jest mi zimno. 
12 I have a cold. Jestem przeziębiony. 
13 It's cold today. Dzisiaj jest zimno. 
14 What's the matter? O co chodzi?/ Co się stało? 
15 ibuprofen ibuprofen 
16 penicillin penicylina 
17 medicine lekarstwo 
18 drugs lekarstwa, narkotyki 
19 You have to take this medicine every two hours. Musisz brać to lekarstwo co dwie godziny. 
20 symptom symptomy 
21 What are your symptoms? Jakie masz symptomy? 
22 to be allergic to mieć alergię na 
23 Are you allergic to any drugs? Czy jesteś uczulony na jakieś lekarstwa? 
24 break up zerwać 
25 relationship związek 
26 pill pigułka 
27 syrup syrop 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 8A Should I stay or should I go?   
  Vocabulary: get 

 

1 get angry zdenerwować się 
2 get divorced rozwieść się 
3 get fit poprawić kondycję 
4 get lost zgubić się 
5 get married ożenić się/wyjść za mąż 
6 get nervous zdenerwować się 
7 get better poczuć się lepiej, poprawić się 
8 I hope you'll get better soon. Mam nadzieje, że wkrótce poczujesz się lepiej. 
9 get colder ochłodzić się 
10 It's going to get colder tomorrow. Jutro się ochłodzi. 
11 get worse pogorszyć się 
12 get a job dostać pracę 
13 get a newspaper/a ticket kupić gazetę/bilet 
14 get on the bus wsiąść do autobusu 
15 get off the bus wysiąść z autobusu 
16 get on well with być z kimś w dobrych stosunkach 
17 get up wstać 
18 get home/to school/to work dotrzeć do domu/szkoły/pracy 
19 get an email/a message dostać maila/wiadomość 
20 get a prize dostać nagrodę 
21 get a salary dostać wypłatę 
22 get excited ekscytować się 
 

  UNIT 8A: 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? 

 

  UNIT 8B   Murphy's Law   
  part 1 Reading: If something can go wrong… część 1 
1 delayed  opóźniony 
2 Our flight is delayed. Nasz lot jest opóźniony. 
3 traffic lights sygnalizacja świetlna 
4 Turn right at the traffic lights. Na światłach skręć w prawo. 
5 queue kolejka  
6 Murphy's Law Prawo Murphy'ego 
7 aerospace engineer mechanik lotniczy 
8 improve safety poprawić bezpieczeństwo 
9 military militarny 
10 not surprisingly nic dziwnego 
11 Not surprisingly, he didn't come. Nic dziwnego, że nie przyszedł.  
12 be late for something spóźnić się na coś 
13 I was late for my flight. Spóźniłem się na swój lot. 
14 fix a computer naprawić komputer 
15 print a document wydrukować dokument 
16 urgently pilnie 
  part 2 Vocabulary: Confusing verbs część 2 
17 wear clothes/jewellery nosić (ubranie, biżuterię) 
18 carry a bag/a baby nosić (torbę, dziecko) 
19 win a prize/a match wygrać nagrodę/mecz 
20 earn money zarabiać pieniądze 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

21 know somebody well znać kogoś dobrze 
22 meet spotkać, poznać 
23 hope to do something mieć nadzieję na zrobienie czegoś 
24 I hope to see you soon. Mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę. 
25 wait for  czekać na 
26 watch TV/a match oglądać telewizję/mecz 
27 look at your watch/the photo patrzeć na zegarek/zdjęcie 
28 look happy wyglądać na szczęśliwego 
29 She looks happy. Wygląda na szczęśliwą. 
30 look like wyglądać jak 
31 He looks like his father. Wygląda jak jego ojciec. 
32 miss opuścić, tęsknić 
33 miss a bus spóźnić się na autobus 
34 lose przegrać, stracić, zgubić 
35 bring  przynieść, przywieźć 
36 bring something back from your holiday przywieźć coś z wakacji 
37 take wziąć 
38 take children to school zawieźć dzieci do szkoły 
39 say powiedzieć 
40 say sorry przeprosić 
41 say hello przywitać się 
42 Did he say hello? Czy on się przywitał? 
43 say something to somebody powiedzieć coś komuś 
44 What did he say to you? Co on tobie powiedział? 
45 tell a joke/a lie powiedzieć żart/kłamstwo 
46 tell somebody something powiedzieć coś komuś 
47 He told me what to do. Powiedział mi co zrobić. 
48 lend  somebody pożyczyć komuś 
49 He lent his bike to Tom. Pożyczył Tomowi swój rower. 
50 borrow from somebody pożyczyć od kogoś 
51 Tom borrowed the bike from him. Tom pożyczył od niego rower. 
52 hear słyszeć 
53 hear a noise usłyszeć hałas 
54 listen słuchać 
55 listen to the radio słuchać radia 
 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 8B: GRAMMAR:  
I okres warunkowy-  zdania 

  

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. 

  UNIT 8B: GRAMMAR: I 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 
samochodu. 

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

 

  UNIT 8C Who is Vivienne?   
1 follow podążać za, śledzić 
2 Somebody is following me. Ktoś mnie śledzi. 
3 expenses wydatki 
4 entertainment and representation expenses wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 
5 distance dystans, odległość 
6 persuade przekonać 
7 He persuaded me to apply for this job. Przekonał mnie, żebym ubiegał się o tę pracę. 
8 dreamily marzycielsko 
9 She looked out of the window dreamily. Marzycielsko spojrzała przez okno. 
10 advantage zaleta 
11 advantages and disadvantages of having a pet zalety i wady posiadania zwierzęcia domowego 
12 suburbs przedmieścia 
13 trust ufać 
14 Can I trust you completely? Czy mogę ci całkowicie zaufać? 
15 suspicious podejrzliwy, podejrzany 
16 I saw a suspicious man. Widziałam podejrzanego mężczyznę. 
17 Suddenly he became suspicious. Nagle stał się podejrzliwy. 
18 masterfully wyniośle, władczo 
19 "You must be mine" - he said masterfully. "Musisz być moja" - powiedział władczo. 
 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 9A Beware of the dog.   
  part 1 Vocabulary: Animals część 1 
1 bee pszczoła 
2 bull byk 
3 jellyfish meduza 
4 shark rekin 
5 butterfly motyl 
6 fly mucha 
7 mosquito komar 
8 cow krowa 
9 goat koza 
10 pig świnia 
11 sheep owca 
12 bat nietoperz 
13 bear niedźwiedź 
14 bird ptak 
15 camel wielbłąd 
16 crocodile krokodyl 
17 dolphin delfin 
18 elephant słoń 
19 giraffe żyrafa 
20 kangaroo kangur 
21 lion lew 
22 monkey małpa 
23 mouse mysz 
24 mice myszy 
25 rabbit królik 
26 snake wąż 
27 tiger tygrys 
28 whale wieloryb 
  part 2 Reading: Would you know what to do? część 2  

29 aggressive agresywny 
30 shout down zakrzyczeć 
31 walk backwards cofać się 
32 keep still nie ruszać się 
33 If you meet a dangerous animal, keep still. Jeśli spotkasz niebezpieczne zwierzę, nie ruszaj 

się.  
34 fly into wlecieć 
35 fly out wylecieć 
36 wave your hand machać ręką 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

37 poisonous trujący 
38 a poisonous mushroom trujący grzyb 
39 poison trucizna 
40 bite ugryźć; ugryzienie 
41 A dangerous snake bit me on the leg. Niebezpieczny wąż ugryzł mnie w nogę. 
42 suck ssać 
43 get out wydostać 
44 field  pole 
45 sting użądlić, żądło 
46 A wasp stung him. Użądliła go osa.  
47 rub trzeć 
48 Rub gently into the area until the cream vanishes. Wcierać delikatnie aż do całkowitego wniknięcia 

kremu do skóry. 
49 vinegar ocet 
50 shore wybrzeże, brzeg 
51 float unosić się (np. na powierzchni wody) 
52 pretend udawać 
53 I'm not a geneticist, so I'm not going to pretend an 

expert. 
Nie jestem genetykiem i nie zamierzam udawać 
eksperta. 

54 to be allergic to mieć alergię na 
55 I'm allergic to nuts. Mam alergię na orzechy. 
56 bark szczekać 
 

  UNIT 9A:  GRAMMAR: II okres warunkowy   

1 If I had more money, I would buy a new car. Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy 
samochód. 

2 If I were you, I wouldn't go there. Gdybym bym tobą, nie szedłbym tam. 

3 If I didn't have to work tomorrow, I would help 
you. 

Gdybym nie musiał jutro pracować, pomógłbym 
tobie. 

4 If Mary was here, she would know what to do. Gdyby Mary tu była, wiedziałaby co zrobić. 

5 If I spoke Spanish, I could get a better job. Gdybym mówił po hiszpańsku, dostałbym lepszą 
pracę. 

6 What would you do if a dog attacked you? Co byś zrobił, gdyby zaatakował cię pies? 
 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 9B  Fearof.net   
1 phobia fobia 
2 fear strach 
3 terrified przerażony 
4 I'm terrified of spiders. Boję się pajaków. 
5 frightened przerażony 
6 What are you frightened of? Czym jesteś przerażony? 
7 panic panikować, panika 
8 to be afraid of bać się 
9 I'm afraid of darkness. Boję się ciemności. 
10 suffer from cierpieć na 
11 She suffers from agoraphobia. Ona cierpi na agorafobię. 
12 anxious niespokojny 
13 certain pewne, niektóre 
14 in extreme cases w ekstremalnych przypadkach 
15 vehicle pojazd 
16 feel nauseous mieć mdłości 
17 quite common in young children dość powszechne u małych dzieci 
18 adult dorosły 
19 vaccination szczepionka 
20 nearly prawie 
21 He's nearly as tall as his father. Jest prawie tak wysoki jak jego ojciec. 
22 motorway autostrada 
23 feel dizzy mieć zawroty głowy 
 

  UNIT 9B: 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. 
  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? 
  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. 
 

  UNIT 9C Scream queens   
 Vocabulary: Biographies; Reading:  

Like mother, like daughter 
  

1 be born urodzić się 
2 He was born in Spain. Urodził się w Hiszpanii. 
3 marry somebody ożenić się z kimś/wyjść za kogoś za mąż 
4 She married a famous footballer. Wyszła za mąż za sławnego piłkarza. 
5 get married ożenić się 
6 secondary school szkoła średnia 
7 university uniwersytet 
8 leave school  skończyć szkołę 
9 She left school and started working as a waiter.  Skończył szkołę i zaczął pracować jako kelner. 
10 separate zacząć żyć w separacji 
11 get a job znaleźć pracę, dostać pracę 
12 He got a job in this new company. Dostał pracę w tej nowej firmie.  
13 get divorced rozwieść się 
14 retire przejść na emeryturę 
15 He retired when he was fifty. Przeszedł na emeryturę kiedy miał pięćdziesiąt 

lat. 
16 fall in love  zakochać się 
17 He fell in love with a woman ten years older than 

him.  
Zakochał się w kobiecie dziesięć lat od siebie 
starszej.  



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

18 die umrzeć 
19 marriage małżeństwo 
20 star in a comedy grać w komedii 
21 screenwriter scenarzysta 
22 event wydarzenie 
 

  PRACTICAL ENGLISH: ,,Getting around New 
York’’   

1 rest room toaleta (amerykański angielski) 
2 toilet toaleta (brytyjski angielski) 
3 subway metro (amerykański angielski) 
4 underground metro (brytyjski angielski) 
5 turn left skręcić w lewo 
6 go straight on iść prosto 
7 traffic lights sygnalizacja świetlna 
8 turn right at the traffic lights skręć w prawo na światłach 
9 go round okrążyć 
10 roundabout rondo 
11 take the next turning on the right skręcić w następną ulicę w prawo 
12 stop przystanek 

13 take the 69 bus  wsiądź w autobus 69 
14 get off at Gdanska Street wysiądź na ulicy Gdańskiej 
15 get lost zgubić się 
16 excuse wymówka, usprawiedliwienie 
17 excuse for being late usprawiedliwienie spóźnienia się 
18 correct poprawić 
19 Correct my mistakes. Popraw moje błędy. 
20 feel like mieć ochotę 
21 Sometimes I feel like doing nothing. Czasami mam ochotę nic nie robić. 
22 mean mieć na myśli, znaczyć 
23 What does this word mean? Co oznacza to słowo? 
24 What do you mean? Co masz na myśli? 
 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 10A Into the net    

  part 1 Vocabulary: Expressing movement część 1 

 1 along wzdłuż 
 2 along the street wzdłuż ulicy 
 3 round/around dookoła 
 4 He put his arm round her shoulders. Objął ręką jej ramiona. 

 5 through przez 
 6 through the tunnel przez tunel 
 7 into do 
 8 He jumped into the pool. Wskoczył do basenu. 
 9 across przez 
 10 He swam across the lake. Przepłynął jezioro. 
 11 over nad, ponad 
 12 He's jumping over the fence. On skacze przez płot. 
 13 over the bridge przez most 
 14 up w górę 
 15 Put it up there. Połóż to tam na górze. 
 16 down w dół 
 17 Don't look down. Nie patrz w dół. 
 18 past koło, obok 
 19 We drove past her home. Przejeżdżaliśmy koło jej domu. 
 20 towards w kierunku, w stronę 
 21 He ran towards her. Pobiegł w jej kierunku. 
 22 out of spośród; z  (np. wyjść) 
 23 go out of the shop wyjść ze sklepu 
 24 nine out of ten dziewięć z dziesięciu 
 25 go away odejść 
 26 run away uciec 
  part 2 Reading: Why aren't women's sports as 

popular as men's? 
 part 2 

 27 actually właściwie 

 28 Actually, I'm looking for someone. Właściwe to szukam kogoś. 
 29 hit the ball hard mocno uderzyć w piłkę 
 30 serve serwować 
 31 opponent przeciwnik 
 32 return wracać; odbijać (piłkę) 
 33 compare porównać 
 34 team sport sport drużynowy 
 35 on the other hand z drugiej strony 
 36 highlight the strengths podkreślać mocne strony 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 37 athlete atleta, sportowiec 
 38 gymnastics gimnastyka 
 39 ice skating łyżwiarstwo 
 40 difference różnica 
 41 ski jeździć na nartach 
 42 at the highest level na najwyższym poziomie 
 43 fall over  przewrócić się 
 

  UNIT 10B Early birds   

 Vocabulary: Phrasal verbs  

  part 1 część 1 

1 be over skończyć się 
2 The game is over. Gra się skończyła. 
3 give up rzucić 
4 When did you give up smoking? Kiedy rzuciłeś palenie? 
5 throw away  wyrzucić  
6 I threw away this letter. Wyrzuciłam ten list. 
7 turn up podkręcić (ogrzewanie, głośność) 
8 Can you turn up the radio, please? Czy możesz podgłośnić radio? 
9 turn down przyciszyć 
10 Can you turn down the music? Czy możesz przyciszyć muzykę? 
11 turn on włączyć (np. telewizor) 
12 turn off wyłączyć (np. telewizor) 
13 look up a word in a dictionary sprawdzić słowo w słowniku 
14 fill in wypełnić 
15 Fill in this form. Wypełnij ten formularz. 
16 find out dowiedzieć się 
17 put on a jacket założyć kurtkę 
18 take off a jacket zdjąć kurtkę 
19 look after opiekować się 
20 look forward to oczekiwać niecierpliwie 
21 I'm looking forward to hearing from you again. Czekam z niecierpliwością na kolejne wiadomości 

od ciebie.  
part 2 część 2 

22 try on przymierzyć 
23 Can I try it on? Czy mogę to przymierzyć? 
24 give back oddać 
25 take back zwrócić coś; cofnąć coś co się powiedziało 

26 Okay, I take back what I said. Dobrze, cofam to co powiedziałem. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

27 Take the book back to the library. Oddaj książkę do bibilioteki. 
28 call back oddzwonić 
29 pay back spłacić (np.dług) 
30 switch off  wyłączyć (np. telewizor) 
31 Switch off your mobile phones, please. Proszę wyłączyć telefony. 
32 write down zapisać 
33 put away  odłożyć 
34 Put that book away, will you? Odłóż tamtą książkę, dobrze? 
35 pick up podnieść, zrywać; odebrać 
36 Pick up the litter, please Proszę podnieść śmieci 
37 Can you pick me up from the airport? Czy możesz odebrać mnie z lotniska? 
38 carry on kontynuować 
39 You must carry on exercising. Musisz dalej ćwiczyć. 
40 look for szukać 
41 get on a bus wsiadac do autobusu 
42 get off a bus wysiadać z autobusu 
43 get on with somebody dogadywać się z kimś 
44 My mother-in-law is difficult to get on with. Trudno dogadać się z moją teściową. 

45 check in zameldować się (w hotelu); odprawić się (na 
lotnisku) 

46 Come on, do it! Dalej, zrób to. 
47 go away for the weekend wyjechać na weekend 
48 drop off podrzucić (np. kogoś na lotnisko) 
49 send back odesłać 
50 take out the rubbish wyrzucić śmieci 
51 get on doing something kontynuować robienie czegoś 
52 look round a shop rozglądać się w sklepie 
53 run out of wyczerpać 
54 We've run out of petrol. Skończyła nam się benzyna. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 10C International inventions.   

 1 Switzerland Szwajcaria 

 2 the Swiss Szwajcarzy 

 3 Belgium Belgia 

 4 the Belgians Belgowie 

 5 the Netherlands Holandia 

 6 the Dutch Holendrzy 

 7 Turkey Turcja 

 8 the Turks Turcy 

 9 the Poles Polacy 

 10 the Chinese Chińczycy 

 11 invent wynaleźć 

 12 When was a washing machine invented? Kiedy wynaleziono pralkę? 

 13 invention wynalazek 

 14 dishwasher zmywarka 

 15 washing machine pralka 

 16 disposable jednorazowy 

 17 disposable nappy pieluszka jednorazowa 

 18 disposable camera jednorazowy aparat 

 19 wipers wycieraczki 

 20 lipstick pomadka 
  

  UNIT 11A Ask the teacher   
1 subject przedmiot (w szkole) 
2 art sztuka; plastyka (przedmiot w szkole) 
3 foreign language język obcy 
4 geography geografia 
5 history historia 
6 IT (information technology) informatyka 
7 literature literatura 
8 maths matematyka 
9 PE (physical education) WF (wychowanie fizyczne) 
10 science nauki ścisłe 
11 physics fizyka 
12 chemistry chemia 
13 biology biologia 
14 good at dobry w 
15 I'm good at cooking. Jestem dobra w gotowaniu. 
16 I'm bad at maths. Jestem słaby z matematyki. 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

17 poetry poezja 
18 lyrics tekst piosenki 
19 incredible niesamowity 
20 seriously ill poważnie chory 
21 experience doświadczenie 
22 bully znęcać się nad słabszymi 
23 confidence pewność siebie 
24 classmate kolega z klasy 
25 jealous zazdrosny 
26 He's jealous of her. Jest o nią zazdrosny. 
 

  UNIT 11B Help! I can't decide!   

 1 indecisive niezdecydowany 

 2 Do you have problems deciding…? Czy masz problem z zadecydowaniem…? 

 3 I changed my mind. Zmieniłem zdanie. 

 4 decision decyzja 

 5 confuse zdezorientować 

 6 confusion zdezorientowanie, zmieszanie 

 7 compete rywalizować 

 8 competition rywalizacja; zawody 

 9 invite zaprosić 

 10 invitation zaproszenie 

 11 pronounce wymawiać 

 12 pronunciation wymowa 

 13 choose wybrać 

 14 choice wybór 

 15 advise radzić 

 16 advice rada 

 17 fly latać 

 18 flight lot 

 19 live żyć 

 20 life życie 

 21 die umierać 

 22 death śmierć 

 23 succeed odnieść sukces 

 24 success sukces 
 

 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

  UNIT 11C Twinstrangers.net   
 1 meet by chance spotkać się przez przypadek 
 2 scholarship stypendium 
 3 except for one thing z wyjątkiem jednej rzeczy 
 4 look identical wyglądać identycznie 
 5 length długość 
 6 unrelated niespokrewniony, niepowiązany 
 7 uncommon rzadki 
 8 set up an online project zorganizować projekt online 
 9 remarkably similar niezwykle podobny 
 10 similarity podobieństwo 
 11 to be similar to być podobnym do 
 12 lookalike sobowtór 
 13 by coincidence przez przypadek 
 14 So do I. / So am I. Ja również. 
 15 Neither do I./Neither am I. Ja też nie. 
 

  PRACTICAL ENGLISH 6: ,,Time to go home’’   
1 You have the wrong number. Masz zły numer. 
2 put through połączyć (przez telefon) 
3 leave a message zostawić wiadomość 
4 cell phone  komórka (amerykański angielski) 
5 The line's busy. Linia jest zajęta. 
6 hold zaczekać (w rozmowie telefonicznej) 
7 Please hold the line. Proszę nie odkładać słuchawki. 
8 You go first. Ty pierwszy. 
9 That's great news. To wspaniała wiadomość. 
10 I'll tell her. Powiem jej. 
11 I'll explain this. Wyjaśnię to. 
12 Is everything all right? Czy wszystko w porządku? 
13 Never better. Nigdy nie było lepiej. 
 

  UNIT 12A Unbelievable!   
 1 loud głośny 
 2 suburb of the city przedmieście 
 3 caller osoba dzwoniąca 
 4 immediately natychmiast 
 5 confirm potwierdzić 
 6 confirm the date of the meeting potwierdzić datę spotkania 
 7 suddenly nagle 



                                                                     

                     

                                            

                                                                         

 8 vet weterynarz 
 9 treat traktować; leczyć 
 10 luckily na szczęście 
 11 Luckily, the exam was cancelled. Na szczęście egzamin został odwołany. 
 12 put up posters rozwieszać plakaty 
 13 It was a miracle. To był cud. 
 14 unfortunate mistake niefortunny błąd 
 15 fill up the car with petrol zatankować samochód 
 16 drive off odjechać 
 17 back seat tylne siedzenie 
 18 front seat przednie siedzenie 
 19 couple para 
 20 realize zdać sobie sprawę 
 21 I realized I had left my keys in the car. Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w 

samochodzie. 
 22 eventually w końcu 
 23 Eventually, I found them W końcu ich znalazłem. 
4 

  12B Think before you speak   
 1 gossip plotka, plotkować 
 2 They usually gossip about their neighbours Zazwyczaj plotkują o sąsiadach. 
 3 celebrity gossip plotki o celebrytach 
 4 argue kłócić się 
 5 according to zgodnie z, według 
 6 According to the law, it's a crime. Według prawa to jest przestępstwo. 
 7 once upon a time dawno, dawno temu 
 8 wise  mądry 
 9 feather  pióro 
 10 pillow poduszka 
 11 release uwolnić, wypuścić 
 12 in all directions we wszystkich kierunkach 
 13 empty pusty 
 14 refill ponownie napełnić 
 


