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

 Polish Present Past Simple Past participle 

 part 1 / część 1    

1 być be was/were been 

2 stać się  become became become 

3 rozpocząć begin began begun 

4 złamać break broke broken 

5 przynieść bring brought brought 

6 zbudować build built built 

7 kupić buy bought bought 

8 móc can could  

9 złapać catch caught caught 

10 wybrać choose chose chosen 

11 przyjść come came come 

12 kosztować cost  cost cost 

13 ciąć cut cut cut 

14 robić do  did done 

15 pić drink drank drunk 

16 prowadzić (np. samochód) drive drove driven 

17 jeść eat ate eaten 

18 spaść fall fell fallen 

19 czuć feel felt felt 

20 znaleźć find found found 

21 latać fly flew flown 

22 zapomnieć forget forgot forgotten 

23 dostać get got got 

24 dać  give gave given 

25 iść go  went gone 

26 rosnąć grow grew grown 

27 mieć have had had 

28 słyszeć hear heard heard 

29 uderzyć hit hit hit 

30 trzymać keep kept kept 

31 wiedzieć/znać know knew known 

 part 2/ część 2    

32 uczyć się learn learnt learnt 

33 opuścić, zostawić, wyjechać leave left left 

34 pożyczyć (komuś) lend lent lent 

35 pozwolić let let let 

36 stracić, zgubić lose lost lost 

37 robić make made made 

38 spotkać meet met met 

39 płacić pay paid paid 

40 kłaść put put put 

41 czytać read read read 

42 dzwonić ring rang rung 

43 biegać run ran run 

44 powiedzieć say said said 

45 widzieć see saw seen 

46 sprzedać sell sold sold 

47 wysłać send sent sent 



48 zamknąć shut shut shut 

49 śpiewać sing sang sung 

50 siedzieć sit sat sat 

51 spać sleep slept slept 

52 mówić speak spoke spoken 

53 spędzić/wydać spend spent spent 

54 stać stand stood stood 

55 kraść steal stole stolen 

56 pływać swim swam swum 

57 brać take took taken 

58 uczyć (kogoś) teach taught taught 

59 mówić tell told told 

60 myśleć think thought thought 

61 rzucić throw threw thrown 

62 rozumieć understand understood understood 

63 budzić wake woke woken 

64 nosić (ubranie) wear wore worn 

65 wygrać win won won 

66 pisać write wrote written 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Christmas ( dostępne w aplikacji memrise: wpisz:  
hello Bydgoszcz CHRISTMAS VOCABULARY ) 

Święta Bożego Narodzenia 

  part 1 część 1 

2 Christmas cards kartki świąteczne 

3 decorate a Christmas tree ubierać choinkę 

4 snow śnieg 

5 snowman bałwan 

6 presents prezenty 

7 Santa Claus Święty Mikołaj 

8 On Christmas Eve W wigilię 

9 celebration świętowanie 

10 celebrate  świętować 

11 on this day... tego dnia 

12 Christmas season okres świąteczny 

13 set the table nakrywać do stołu 

14 bank holiday oficjalne święto państwowe 

15 Merry Christmas! Wesołych Świąt! 

16 empty plate pusty talerz 

17 carols kolędy 

18 hay  siano 

19 tablecloth obrus 

20 On 24 December 24 grudnia 

21 preparations for Christmas przygotowania do Świąt 

22 purchase kupić 

23 midnight mass Pasterka (msza o północy) 

24 attend wziąć udział (np. w Pasterce) 



  part 2 część 2 

25 hang up Christmas stockings powiesić skarpety na prezenty 

26 arrive in a sledge przyjeżdzać saniami 

27 decorated with holly przystrojony ostrokrzewem 

28 dried fruit suszone owoce 

29 gather at the Christmas table gromadzić się przy świątecznym stole 

30 I wish you a Merry Christmas Życzę Wam wesołych świąt  

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

32 deliver an annual oration wygłaszać coroczne przemówienie 

33 sparkling tinsel błyszcząca lameta 

34 expectation oczekiwanie 

35 custom zwyczaj 

36 carol singers kolędnicy 

37 carnival karnawał 

38 borsch with ravioli barszcz z uszkami 

39 share the holy wafer dzielić się opłatkiem 

40 carp karp 

41 herring in oil śledź w oleju 

42 dumplings with poppyseed kluski z makiem 

43 Advent adwent 

44 North Pole biegun Północny 

45 drawn by reindeer ciągnięte przez renifery 

46 poinsettias gwiazdy betlejemskie (rośliny) 

47 kiss under the mistletoe całować się pod jemiołą 

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

49 the stable in Bethlehem stajenka w Betlejem 

50 shepherd pasterz 

51 Christmas crib żłóbek, szopka 

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

53 frankincense żywica olibanowa 

54 incense kadzidło 

55 Christmas bauble; Christmas ball; ornament bombka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Wielkanoc 

1 at Easter na Wielkanoc 

2 lamb baranek 

3 chick pisklę, kurczaczek 

4 Easter eggs pisanki 

5 cross krzyż 

6 celebrate świętować; obchodzić 

7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 

8 Easter palm palma wielkanocna 

9 catkins bazie 

10 decorate eggs ozdabiać jajka 

11 hard boiled eggs jajka na twardo 

12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 

13 basket koszyk 

14 Christian festival chrześcijańskie święto 

15 Lent Wielki Post 

16 observe Lent zachować post 

17 fast pościć 

18 He fasted on Good Friday pościł w Wielki Piątek 

19 Maundy Thursday Wielki Czwartek 

20 Holy Week Wielki Tydzień 

21 Palm Sunday Niedziela Palmowa 

22 worshipper wierny 

23 Easter Monday drugi dzień świąt 

24 the Resurrection Zmartwychwstanie 

25 crucifixion ukrzyżowanie 

26 Shrove Tuesday ostatki; "śledzik", tłusty wtorek 

27 Ash Wednesday środa popielcowa; Popielec 

28 tomb grobowiec 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE 1 

 

  MODULE 1.0   

  part 1 część 1 

1 logical myślący logicznie 

2 reserved skryty 

3 ambitious ambitny 

4 arrogant arogancki 

5 decisive zdecydowany 

6 confident pewny siebie 

7 creative kreatywny 

8 intelligent inteligentny 

9 kind dobry, życzliwy 

10 generous hojny 

11 sensitive wrażliwy 

12 quiet cichy 

13 loyal lojalny 

14 risk-taker ryzykant 

15 helpful pomocny 

  part 2 część 2 

16 curious ciekawy 

17 make decisions podejmować decyzje 

18 reasonable rozsądny 

19 feelings uczucia 

20 come up with wymyslić coś, wpaść na pomysł 

21 share things dzielić się 

22 get hurt zostać urażonym 

23 succeed odnieść sukces 

24 feel sure about czuć się pewnie 

25 behave zachowywać się 

26 caring troskliwy 

27 calm spokojny 

28 support popierać, wspierać 

29 film characters bohaterowie filmowi 

30 pet zwierzątko domowe 

 

  1.1 Looks   

  part 1 część 1 

1 looks wygląd 

2 superpower nadludzka zdolność, moc  

3 lift heavy objects podnosić ciężkie przedmioty 

4 become invisible stać się niewidzialnym 

5 control fire kontrolować ogień 

6 fly fast latać szybko 

7 stretch my body rozciągać swoje ciało 



8 the way he looks  jak wygląda 

9 be against być przeciw 

10 torch pochodnia 

11 outsider outsider,ktoś obcy, spoza kręgu 

12 experiment eksperyment 

13 teleport teleportować 

14 universe wszechświat 

15 superhuman nadludzki 

16 leader przywódca,lider 

17 brilliant błyskotliwy 

18 scientist naukowiec 

19 needle igła 

20 stretch my way out of trouble  wyginać ciało,tak aby uniknąć kłopotów 

  part 2 część 2 

21 aim cel 

22 powers nadprzyrodzone moce, zdolności 

23 invisible niewidzialny 

24 generate force-fields wytwarzać ochronne pola siłowe 

25 confident pewny siebie  

26 troublemaker rozrabiaka,awanturnik 

27 thrill-seeker poszukiwacz wrażeń 

28 shoot fireballs ciskać kulami ognia  

29 surround otaczać się  

30 control kontrolować 

31 sensitive wrażliwy 

32 loyal lojalny 

33 creature stworzenie, stwór 

34 rock skała 

35 strength siła 

36 indestructible niezniszczalny 

37 at all w ogóle 

38 luckily na szczęście 

39 personality charakter 

40 enemy wróg,przeciwnik 

41 married ( o mężczyźnie) żonaty, (o kobiecie) zamężna  

 

  1.2 Around the house    

  part 1 część 1 

1 chore obowiązek, praca w domu 

2 do the washing-up zmywać naczynia 

3 set the table nakrywać do stołu 

4 do the laundry robić pranie 

5 clear the table sprzątnąć ze stołu 

6 clean the windows umyć okna 

7 tidy the bedroom porządek w sypialni 

8 dust the furniture odkurzyć meble 

9 mop the floor umyć podłogę 



10 vacuum the carpets odkurzyć dywany 

11 put the dishes in the dishwasher włożyć naczynia do zmywarki 

12 owner właściciel 

13 work like a dog harować jak wół 

14 expression wyrażenie,określenie, zwrot 

15 international superstar gwiazda międzynarodowa 

16 channel kanał telewizyjny 

17 nearly prawie 

18 train tresować 

19 do tricks robić sztuczki 

20 take out the rubbish wyrzucać śmieci 

21 bring przynosić 

22 newspaper gazeta 

  part 2 część 2 

23 pick up podnieść, pozbierać 

24 untie rozwiązać ( sznurówki) 

25 shoelace sznurówka 

26 pull off zdjąć ( np. sweter) 

27 washing machine pralka 
28 clicker training metoda tresury psów polegająca na wydawaniu 

charakterystycznego dźwięku mlaśnięcia za pomocą języka  

29 bowl miska 

30 correctly prawidłowo 

31 click krótkie, ostre mlaśnięcie 

32 treat przysmak,smakołyk 

33 appear pojawić się 

34 advert reklama 

35 team zespół 

36 disabled people osoby niepełnosprawne 

37 make my bed pościelić łóżko 

38 star ( o filmie) z danym aktorem w roli głównej  

39 receive otrzymywać 

40 terrible okropny 

41 look after opiekować się 

42 twin brother  brat bliźniak 

43 local miejscowy 

44 animal shelter schronisko dla zwierząt 

45 block of flats blok mieszkalny  

 

 

 

 

 

 



 

  1.3 Fun time    

  part 1 część 1 

1 free-time wykonywany w czasie wolnym 

2 activity czynność, zajęcie 

3 play the guitar grać na gitarze 

4 play darts grać w strzałki 

5 play water polo grać w piłkę wodną 

6 play baseball grać w baseball 

7 ice skating jazda na łyżwach 

8 go to an exhibition iść na wystawę 

9 painting malowanie obrazów, malarstwo 

10 cave diving nurkowanie w podwodnych jaskiniach 

11 building robots konstruowanie robotów 

12 guard dog  pies stróżujący  

13 build robots konstruować roboty 

14 adult dorosły 

15 actually faktycznie, rzeczywiście 

16 popular with popularny wśród 

17 robotics club klub dla pasjonatów robotyki 

18 design projektować 

19 program programować 

20 take part in brać udział w  

21 competition zawody,konkurs 

  part 2 część 2 

22 object przedmiot, obiekt 

23 push popychać, wpychać się 

24 goal bramka ( na boisku) 

25 simple prosty 

26 work on pracować nad 

27 my own project moje własne przedsięwzięcie 

28 tool narzędzie 

29 part część 

30 wheel koło 

31 switch włącznik, wyłącznik 

32 motor silnik 

33 stereo wieża stereo 

34 controller board płyta główna 

35 recommend polecać, zalecać 

36 make mistakes popełniać błędy 

37 come alive zacząć działać 

38 passion pasja 

39 useful przydatny 

40 skill umiejętność 

41 robotic arm ramię robota 

42 tournament turniej 

43 recommendation rekomendacja  



  functions    
44 What do you think of…?/What is your opinion of…? Co sądzisz o…? 

45 How about…?/  What about…? A może…? 

46 Do you like…?/ Are you a fan of…? Czy lubisz…? 

47 I'm crazy about…/I really like… Uwielbiam… 
48 It's fantastic/fascinating/fun/cool/boring/interesting To jest 

wspaniałe/fascynujące/zabawne/super/nudne/ciekawe 
itd. 

49 It's cheap. To jest tanie. 

50 It's creative. To jest twórcze/kreatywne. 
51 It makes me feel relaxed/good/happy/special To sprawia, że czuję się 

zrelaksowany/dobrze/szczęśliwy/wyjątkowo 

52 It helps me get fit. Pomaga mi to osiągnąć dobrą formę. 

53 It gives me peace of mind. Daje mi to spokój umysłu. 

 

  1.4 Earn your living    

  part 1 część 1 

1 occupation zawód 

2 farmer rolnik, farmer 

3 coach trener 

4 engineer inżynier 

5 journalist dziennikarz 

6 chemist aptekarz 

7 dentist stomatolog,dentysta  

8 design projektować 

9 maintain utrzymywać 

10 machine maszyna, urządzenie 

11 collect zbierać 

12 treat leczyć,kurować 

13 grow crops uprawiać (zboże,warzywa) 

14 sell medicine sprzedawać lekarstwa 

15 fish tank akwarium 

16 earn zarabiać 

17 salary pensja 

18 risk ryzykować 

19 life życie 

20 sponge gąbka 

21 wetsuit strój piankowy,pianka do nurkowania 

22 oxygen tank butla tlenowa 

23 breathe oddychać 

24 deadly śmiertelny 

  part 2 część 2 

25 healthy zdrowy 

26 explain wyjaśniać 

27 move przesunąć 

28 somewhere else gdzie indziej 



29 aquarium akwarium,oceanarium 

30 well-paid dobrze płatny 

31 risky ryzykowny 

32 train szkolić się,kształcić się 

33 team zespół, ekipa 

34 each other siebie nawzajem,sobie 

35 equipment sprzęt,wyposażenie 

36 mask maska 

37 diver nurek 

38 brave odważny 

39 ill chory 

40 part-time na część etatu 

41 poorly-paid słabo płatny 
42 intercom interkom ( urządzenie umożliwiające porozumiewanie się w 

danym budynku,samolocie itd.) 

43 behave zachowywać się 

44 skyscraper drapacz chmur, wieżowiec 

45 bucket wiadro 

46 soapy water woda z mydłem lub innymi środkami czyszczącymi  

47 earnings zarobki 

48 view widok  
 

  1.5 Get the look!   

  part 1 część 1 

1 pattern wzór na ubrania  

2 material materiał 

3 striped w paski 

4 checked w kratę 

5 patterned we wzory 

6 floral w kwiaty 

7 spotted w groszki,w kropki 

8 crystal-covered pokryte kryształkami 

9 woollen wełniany 

10 leather skórzany 

11 satin atłasowy 

12 cotton bawełniany 

13 denim dżins 

14 plain gładki 

15 ever kiedykolwiek 

16 wish chcieć,życzyć sobie 

17 style styl,wygląd 

18 get the look upodobnić się do kogoś 

19 celebrity celebryta 

20 sell sprzedawać 

21 auction sites strony na których odbywają się aukcje internetowe 

22 bid on zaoferować jakąś kwotę za licytowany przedmiot 

23 item przedmiot, rzecz  

24 raise money zbierać pieniądze 



25 charity organizacja charytatywna  

26 fan fan 

27 own posiadać,mieć 

28 include zawierać 

  part 2 część 2 

29 celebrate uczcić,uhonorować 

30 winning bid zwycięska oferta licytacyjna  

31 lose heart zniechęcać się  

32 chance  szansa 

33 bargain okazja 

34 proud  dumny 

35 owner właściciel 

36 cool super,odlotowy 

37 stylish  stylowy 

38 square  kwadratowy 

39 rectangular  prostokątny  

40 round okrągły 

41 triangular trójkątny  

42 old-fashioned staromodny 

43 traditional tradycyjny  

44 accessories dodatki 

45 footwear obuwie 

46 cap czapeczka 

47 leggings  legginsy  

48 top góra,top  

49 high-heeled shoes buty na wysokim obcasie  

50 necklace naszyjnik 

51 bag torba 

52 earrings kolczyki 

53 jumper sweter 

54 sunglasses okulary przeciwsłoneczne  

55 on sale  na wyprzedaży  

56 try on przymierzać 

57 fitting room przymierzalnia  

  Functions    

58 How much is this…? Ile to kosztuje…? 

59 It's a bit expensive. To jest trochę drogie. 
60 Have you got it in a (smaller,bigger) size? Czy ma pan/pani to w (mniejszym,większym) rozmiarze? 

61 Yes,please. Tak proszę. 

62 Where are the fitting rooms? Gdzie są przymierzalnie? 

63 Thanks. I'll take it. Dziękuję. Wezmę to. 

64 It's (only)… To kosztuje tylko… 

65 How about this one? It's on sale. A to? Jest na wyprzedaży. 
66 Yes,here you are! Would you like to try it on? Tak, proszę bardzo! Czy chciałby pan/chciałaby pani 

przymierzyć? 

67 Over there! Tam! 

68 It looks really nice on you. Bardzo ładnie na panu/pani leży. 



 

  1.6 My favourite!   

  part 1 część 1 

1 physical appearance  wygląd 

2 height  wzrost 

3 short krótki,niski 

4 of medium height  średniego wzrostu  

5 tall wysoki 

6 weight  waga 

7 thin chudy 

8 slim szczupły 

9 plump pulchny 

10 well-built dobrze zbudowany  

11 overweight  z nadwagą 

12 age wiek 

13 child dziecko 

14 young młody 

15 in her twenties/thirties w wieku około 20/30 lat 

16 middle-aged w średnim wieku 

17 old stary 

18 hair  włosy 

19 lips usta 

20 spiky (o włosach) nastroszone 

21 short krótki,niski 

22 straight (o włosach) proste 

23 long  ( o włosach) długie  

24 wavy  ( o włosach) faliste, falujące 

25 curly ( o włosach) kręcone  

26 beard broda 

27 moustache wąsy 

28 bald łysy 

  part 2 część 2 

29 thin lips wąskie wargi 

30 full lips pełne/wydatne wargi 

31 nephew bratanek,siostrzeniec 

32 niece bratanica,siostrzenica 

33 be related (to) być spokrewnionym (z) 

34 admire podziwiać 

35 smile uśmiechać się 

36 sick chory 

37 good-looking przystojny 

38 early thirties w wieku od 31 do 34 lat  

39 casual clothes swobodny strój 

40 look smart wyglądać elegancko  

41 trendy modny 

42 caring opiekuńczy 

43 sense of humour poczucie humoru 



44 bossy dominujący 

45 at times czasami 

46 goalkeeper bramkarz 

47 local miejscowy 

48 hardly ever prawie nigdy 

49 let in goals  puszczać bramki 

50 model aeroplane model samolotu 

51 give advice dawać rady, radzić 

52 tight  (o ubraniu) obcisły 

53 smart inteligentny  

  FUNCTIONS    

54 Who's that (girl/boy etc)? Kim jest ta dziewczyna /ten chłopak itd.? 

55 The one with… Ten/Ta… 

56 Which one? Który?/Która? 

57 Oh,that's my (brother/cousin etc).  A,to mój brat/kuzyn itd.. 

 

  Culture Corner   

1 go hand in hand iść w  parze, występować jednocześnie 

2 telly telewizja, telewizor 

3 soap opera opera mydlana 

4 reality show reality show 

5 shopping therapy terapia poprzez robienie zakupów 

6 online w sieci, w internecie 

7 typical typowy, charakterystyczny 

8 single-parent family  rodzina, w której jest tylko jedno z rodziców 

9 seaside resort kurort nadmorski 

10 take a trip podróżować (niezbyt daleko) 

11 abroad za granicą 

12 put on zakładać, wkładać 

13 snowy pokryty śniegiem 

14 bank holiday dzień wolny od pracy, święto państwowe 

15 public holiday  święto państwowe 

16 for instance  na przykład 

17 move (to) przenieść (na) 

18 following  następny 

19 long weekend długi weekend 

20 netball netball (gra podobna do koszykówki) 

21 aspect aspekt  

 

 

 

 



MODULE 2 

 

  2.0 MODULE PAGE    

1 desert pustynia  

2 square kilometre kilometr kwadratowy  

3 mountain góra, szczyt 

4 m ( metre) metr 

5 river rzeka 

6 km ( kilometre) kilometr 

7 ocean ocean 

8 lake jezioro 

9 postcard pocztówka 

10 road sign znak drogowy  

11 tall building  wysoki budynek 

12 map mapa 

13 seal foka 
 

  2.1 Home is where the heart is    

1 leg podpora 

2 ground ziemia 

3 pillow poduszka 

4 blanket koc 

5 stove piec 

6 chimney komin 

7 roof dach 

8 solar panel bateria słoneczna,panel fotowoltaniczny 

9 garden ogród 

10 imagine wyobrażać sobie  

11 slowly wolno,powoli 

12 designer projektant 

13 engineer inżynier 

14 control kontrolować,sterować 

15 stable stabilny  

16 escape uciec 

17 flood powódź 

18 eco-friendly przyjazny dla środowiska 

19 run on być zasilanym ( np. energią słoneczną) 

20 solar energy energia słoneczna  

21 wind energy  energia wiatrowa 

22 collect zbierać 

23 rainwater woda deszczowa 

24 while  podczas gdy 

25 wood-burning opalany drewnem  

26 provide dostarczać 

27 heat upał,gorąc 

28 a change of scenery zmiana otoczenia  

29 avoid unikać 



30 noisy hałaśliwy 

31 neighbour sąsiad 

32 wall ściana 

33 lamp lampa 

34 armchair fotel 

35 carpet dywan 

36 side table stolik 
 

  2.2 On the go    

  part 1 część 1 

1 means of transport  środek transportu 

2 helicopter helikopter 

3 boat łódź 

4 speedboat wyścigowa łódź motorowa 

5 ferry prom 

6 yacht jacht 

7 jeep jeep,samochód terenowy 

8 cab/taxi taksówka 

9 van samochód dostawczy  

10 lorry ciężarówka  

11 hovercraft poduszkowiec 

12 snowmobile skuter śnieżny 

13 motorbike/ motorcycle motocykl 

14 trolley trolejbus 

15 tram tramwaj 

16 minibus mikrobus 

17 comfortable  wygodny 

18 uncomfortable  niewygodny 

19 fast szybki 

20 slow wolny 

21 expensive drogi 

22 cheap tani 

23 safe bezpieczny 

24 dangerous  niebiezpieczny 

25 exciting  ekscytujący 

  part 2 część 2 

26 boring nudny 

27 relaxing relaksujący 

28 tiring męczący 

29 greetings pozdrowienia  

30 sightseeing zwiedzanie  

31 longtail boat łódź długorufowa 

32 locals miejscowi 

33 banana-shaped boat łódź w kształcie banana  

34 convenient dogodny  

35 have the chance mieć okazję 

36 snorkelling nurkowanie z rurką 



37 cave grota,jaskinia  

38 hidden lagoon ukryta laguna 

39 coach autokar 

40 clerk urzędnik 

41 single ticket bilet  w jedną stronę 

42 one-way ticket bilet w jedną stronę 

43 depart odjeżdżać 

44 trip podróż 

45 destination cel podróży 

46 price cena 

47 departure odjazd 

48 gesture gest 

49 communicate komunikować się 

50 passenger pasażer 
 

  2.3 Walking around    

  part 1 część 1 

1 post office poczta  

2 library biblioteka  

3 bank bank 

4 hotel hotel 

5 hospital szpital 

6 airport port lotniczy 

7 university uniwersytet 

8 police station komisariat policji  

9 shopping centre centrum handlowe  

10 petrol station stacja benzynowa 

11 museum muzeum 

12 courthouse sąd 

13 city hall ratusz miejski 

14 fire station remiza strażacka 

15 car park parking 

16 office building biurowiec 

17 school szkoła 

18 train station  dworzec kolejowy 

19 factory fabryka 

20 types of buildings  rodzaje  

21 receptionist  recepcjonista , recepcjonistka 

22 librarian bibliotekarz,bibliotekarka  

23 bank clerk  urzędnik bankowy  

24 shop assistant  sprzedawca,sprzedawczyni 

25 professor  profesor  

  part 2 część 2 

26 go down a street iść w dół ulicy  

27 turn left skręcić w lewo  

28 past obok, koło 

29 on your left po lewej stronie  



30 route trasa 

31 instructions wskazówki 

32 request  prośba 

33 slow down zwolnić  

34 approach zbliżyć się do, podejść 

35 level crossing  przejazd kolejowy  

36 exit wyjście 

37 be aware być świadomym 

38 slippery śliski 
39 Excuse me,could/can you tell me where…is? Przepraszam, czy mógłby Pan/mogłaby Pani/ może 

Pan/może Pani powiedzieć mi gdzie jest… 

40 Yes, there's one just down there…/Yes, it's on 
the corner. 

Tak, jest tu niedaleko…/Tak, jest na roku. 

41 Excuse me, could you tell me  the way to…? Przepraszam,czy mógłby Pan/mogłaby Pani/może Pan/może 
Pani powiedzieć mi jak dotrzeć do… 

42 Yes, keep going, it's next to.../ Yes, just down 
there, on the left. 

Tak, trzeba iść prosto. To jest obok../ Tak, trochę dalej,po 
lewej stronie  

43 How do I get to ( the)...? Jak dojść do... 
44 Walk along this street as far as the.../ Go past 

the.../ Go up/ down this street until you get to... 
Proszę iść tą ulicą aż do.../ Proszę minąć.../ Proszę iść w górę/ 
dół tej ulicy aż dojdzie Pani/Pan do... 

45 Could you tell me the way to.../ how to get to 
(the)...please? 

Czy mógłby Pan/ mogłaby Pani mi powiedzieć jak dojść do... 

46 Turn left/right. Then walk through the...and 
you'll see it.  

Proszę skręcić w lewo/prawo. Potem przejść przez... I  
zobaczy go Pani/ Pan ( np.park, budynek) 

47 Is the ...far? How far is it from here? Czy... jest daleko?/ Jak daleko to jest stąd? 
48 Take the first/second turning on the left/right. Proszę skręcić w pierwszą/ drugą przecznicę w lewo/prawo. 

49 Ok. Got it. And from there? W porządku. Rozumiem. A stamtąd? 

50 Go along/ Go straight on/ahead. Proszę iść wzdłuż.../cały czas prosto. 

51 It's on the corner, opposite the... Znajduje się na rogu, naprzeciw...  

 

  2.4 Buildings    

  part 1 część 1 

1 temple  świątynia  

2 tower wieża 

3 lighthouse  latarnia morska 

4 skyscraper wieżowiec 

5 apartment building blok mieszkalny  

6 look like  wyglądać jak  

7 extraordinary  niezwykły  

8 cloud chmura 

9 foggy mglisty, zamglony 

10 twin-tower skladający się z dwóch bliźniaczych wież 

11 complex kompleks architektoniczny, zespół budynków 

12 palm tree palma 



13 guest room pokój gościnny 

14 suite apartament  

15 spread out rozłożony, rozpostarty 

16 heated ogrzewany 

17 outdoor pool basen otwarty 

18 catch złapać 

19 offer oferować 

20 unique wyjątkowy, niepowtarzalny 

21 dining experience  doznanie, doświadczenie kulinarne 

22 stand stać, być usytuowanym, mieć wysokość, osiągnąć  

23 height wysokość 

24 sunset zachód słońca 

25 once raz 

  part 2 część 2 

26 ground  ziemia 

27 twist skręcać 

28 top wierzchołek, szczyt 

29 bottom dół, spód, podnóże ( np. góry) 

30 human body ciało ludzkie 

31 design projektować 

32 apartment  mieszkanie  

33 consist of składać się z  

34 cube sześcian, kostka 

35 marble  marmur 

36 hold together spajać, zespalać 

37 metal  metalowy  

38 spine kręgosłup, grzbiet, podpora 

39 luxury flat luksusowy apartament  

40 spectacular  spektakularny  

41 come from pochodzić z  

42 original  oryginalny  

43 sculpture  rzeźba 

44 deepest najgłębszy 

45 crowded  zatłoczony 

46 population populacja, liczba ludności 

47 impressive wspaniały, robiący wielkie wrażenie 

48 tourist attraction atrakcja turystyczna  

49 fact fakt 

50 architecture architektura 
 

 

 

 

 

 

 



  2.5 Cities    

  part 1 część 1 

1 large stadium  duży stadion 

2 interesting museum  ciekawe muzeum 

3 tall building  wysoki budynek 

4 impressive castle  wspaniały zamek 

5 colourful park kolorowy park  

6 expensive shop sklep z drogimi rzeczami  

7 traditional house  tradycyjny dom 

8 large harbour  duży port 

9 huge square  wielki plac 

10 sandy beach  piaszczysta plaża 

11 walk along  spacerować wzdłuż 

12 sunbathe  opalać się 

13 weekend escapes  weekendowe wypady  

14 capital  stolica 

15 popular with  popularny wśród 

16 tourist destination cel wyjazdów turystycznych  

17 cultural attraction  atrakcja kulturalna 

18 strange-looking  dziwnie wyglądający  

19 cathedral  katedra 

20 not finished  niedokończony  

21 famous  słynny 

22 works dzieła 

  part 2 część 2 

23 feast for the eyes  uczta dla oczu 

24 bored znudzony 

25 enjoyable  przyjemny, miły  

26 beautiful  piękny 

27 enter wejść do 

28 step into  wejść do  

29 fairytale  bajka 

30 busy  ruchliwy  

31 sth is a must  coś, co koniecznie trzeba zobaczyć 

32 work on  pracować nad czymś, doskonalić coś 

33 dream place  piękne miejsce ( jak ze snu) 

34 sports fan  fan sportu  

35 succesful odnoszący sukces  

36 take a tour  zrobić wycieczkę  

37 leave odjeżdżać 

38 pleasure  przyjemność 

39 well-liked powszechnie lubiany 

40 well-known znany 

41 tired zmęczony 

42 completed dokończony 

43 pleasant przyjemny 

44 honest uczciwy  
 



  2.6 Travel ideas    

  part 1 część 1 

1 destination cel podróży 

2 city-state państwo-miasto 

3 gallery internetowa galeria fotografii 

4 contact dane kontaktowe 

5 rooftop pool basen na dachu 

6 giant  olbrzymi, gigantyczny 

7 Ferris wheel diabelski młyn 

8 fountain fontanna 

9 busy shopping mall ruchliwe centrum handlowe  

10 crowded street zatłoczona ulica 

11 beautiful garden piękny ogród 

12 night market  plan targowy czynny w nocy 

13 zoo ogród zoologiczny  

14 landmark  punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt   

15 boat-shaped  w kształcie łodzi  

16 on the top na górze, na wierzchołku 

17 bay zatoka 

18 must-see coś, co koniecznie trzeba zobaczyć 

19 breathtaking zapierający dech w piersiach  

20 shop 'til you drop  robić zakupy do upadłego  

21 paradise  raj  

22 packed with  pełny 

23 trendy  modny 

  part 2 część 2 

24 top-class najwyższej jakości 

25 air-conditioned  klimatyzowany  

26 crowded  zatłoczony 

27 narrow wąski 

28 perfume  perfumy 

29 antique  antyk 

30 nightlife życie nocne  

31 come alive ożywać 

32 stunning  oszałamiający  

33 light up rozświetlać 

34 safari  safari  

35 definitely zdecydowanie  

36 unique jedyny w swoim rodzaju  

37 mountain range  łańcuch górski 

38 individual  oddzielny  

39 continent  kontynent  

40 bank  brzeg rzeki  

41 chalet  domek letniskowy  

42 collection  zbiór  

43 bike tour  wycieczka rowerowa  

44 river cruise  rejs wycieczkowy po rzece 

45 dish  danie  



 

 

  CLIL ( Geography)   

1 ancient times  dawne/ starożytne czasy 

2 for sure  z pewnością 

3 enclosed zamknięty, odseparowany,otoczony  

4 body of water  zbiornik wodny  

5 border  sąsiadować, graniczyć z 

6 northern  północny  

7 southern  południowy  

8 freshwater lake  jezioro słodkowodne  

9 connected  połączony  

10 however  jednak 

11 salty  słony  

12 flow  płynąć 

13 outlet  ujście  

14 lose stracić 

15 through przez 

16 evaporation parowanie  

17 blackish  prawie czarny  

18 natural attraction  atrakcja przyrodnicza 

19 wildlife  fauna 

20 seal  foka  

21 turtle żółw morski  

22 sturgeon  jesiotr  

23 including  włącznie z  

24 beluga  bieługa  

25 produce  wytwarzać 

26 caviar  kawior 
27 an area that connects to an ocean  obszar ( wodny) połączony z oceanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 3  

 

  3.0 MODULE PAGE    

1 long ago dawno temu  

2 writer pisarz 

3 scientist  naukowiec  

4 inventor  wynalazca 

5 explorer  badacz, eksplorator 

6 physicist  fizyk 
 

  3.1 Ancient civilisations    

  part 1 część 1 

1 ancient civilisation starożytna cywilizacja  

2 build a city  zbudować miasto  

3 emperor  imperator, cesarz 

4 army  armia  

5 farmer  rolnik, farmer  

6 craftsman rzemieślnik  

7 merchant kupiec, handlarz 

8 grow vegetables  hodować warzywa  

9 hunt for food polować,aby zdobyć pożywienie  

10 go fishing  łowić ryby  

11 corn kukurydza 

12 make houses  budować domy  

13 build pyramids budować piramidy  

14 use boats używać łodzi  

15 transport goods transportować towary  

16 go to school chodzić do szkoły  

17 History  historia (przedmiot w szkole) 

18 myth  mit  

19 religion religia  

20 play music grać na instrumencie muzycznym  

21 conquer podbić  

22 the Aztecs  Aztekowie 

23 central  centralny, środkowy  

  part 2 część 2 

24 southern  południowy  

25 rule  rządzić 

26 empire  imperium  

27 island  wyspa 

28 stand  stać 

29 head przywódca, wódz 

30 control rządzić, sprawować władzę 

31 powerful silny, potężny  

32 ovocado awokado 

33 chilli pepper chilli 

34 mud błoto 



35 respect  szanować 

36 poetry  poezja  

37 slave  niewolnik  

38 brick  cegła 

39 smallpox ospa wietrzna  

40 disease choroba 

41 come to an end  zakończyć się 

42 location  miejsce  

43 education  edukacja  

44 palace pałac 

45 rich  bogaty  
 

  3.2 In the news   

  part 1 część 1 

1 accident wypadek 

2 disaster  katastrofa 

3 boat sinking  zatonięcie łodzi 

4 train derailment  wykolejenie się pociągu  

5 plane crash  katastrofa lotnicza 

6 fire  pożar 

7 earthquake  trzęsienie ziemi 

8 car crash  wypadek samochodowy  

9 get injured  zostać rannym  

10 go off the rails  wykoleić się  

11 survivor  osoba która przeżyła wypadek/ katastrofę 

12 homeless bezdomny  

13 set sail (o statku) wyruszyć z portu  

14 stormy  (o pogodzie) sztormowa 

15 sunny (o pogodzie) słoneczna 

16 windy  (o pogodzie) wietrzna  

17 die zginąć, umrzeć 

18 chilling coincidence  przypadek mrożący krew w żyłach  

19 sink  (o statku, łodzi) tonąć 

20 lose my life  stracić życie  

21 icy  lodowaty  

22 major disaster  wielka katastrofa  

23 shock  szokować 

24 hardly anyone  prawie nikt  

25 expect  spodziewać się 

  part 2 część 2 

26 predict  przewidywać 

27 dramatic end  tragiczne zakończenie  

28 similar to  podobny do  

29 novel powieść 

30 voyage  rejs 

31 luxury liner  luksusowy statek pasażerski  

32 hit  uderzyć 



33 iceberg  góra lodowa 

34 ill in bed  leżący w łóżlu z powodu choroby  

35 cry  płakać 

36 drown  (o człowieku) utonąć 

37 violin skrzypce  

38 band leader  lider zespołu muzycznego  

39 survive  przeżyć 

40 on board  na pokładzie statku lub samolotu  

41 alarm alarm dźwiękowy  

42 lifeboat  łódź ratunkowa , szalupa  

43 watch in horror patrzeć z przerażeniem  

44 audience  publiczność 

  FUNCTIONS    

45 You won't believe what happened! Nie uwierzysz co się stało! 

46 Did you hear? Słyszałeś/ Słyszałaś? 

47 Oh no! O, nie! 

48 Oh dear! O jej! 

49 Listen to this! Posłuchaj tego! 

50 How sad! Jakież to smutne! 

51 That's terrible! To okropne! 

 

  3.3 Great people   

  part 1 część 1 

1 poor biedny  

2 work in fields  pracować w polu, uprawiać rolę 

3 chores  obowiązki domowe 

4 arithmetic arytmetyka  

5 poem  wiersz 

6 teach himself  uczyć się samemu  

7 lawyer  adwokat, prawnik 

8 move przenieść się  

9 couple  para  

10 president  prezydent  

11 Civil War wojna domowa  

12 fight  walka  

13 the North  Północ (północna część kraju) 

14 the South  Południe (południowa część kraju) 

15 slavery niewolnictwo  

16 remain  pozostać 

17 nation  naród 

18 divided podzielony  

19 against  przeciw  

20 stand  stać, istnieć 

  part 2 część 2 

21 achieve osiągnąć, uzyskać 

22 goal cel  

23 shoot strzelać 



24 reach dotrzeć do, osiągnąć cel  

25 bury  pochować ciało zmarłego  

26 leader lider, przywódca 

27 historic historyczny 

28 echo  odbijać się echem  

29 remind  przypominać 

30 democracy  demokracja  

31 birth narodziny  

32 freedom  wolność 

33 government  rząd 

34 perish  zginąć, zniknąć 

35 block of flats  blok mieszkalny  

36 graduate  ukończyć college lub uniwersytet  

37 join  zapisać się do  

38 the Navy  marynarka wojenna  

39 quote  cytat 

40 career kariera zawodowa 
 

  3.4 Are we alone?   

  part 1 część 1 

1 glow jarzyć/świecić się  

2 case sprawa  

3 weather balloon balon meteorologiczny  

4 scattered rozrzucony, rozsypany  

5 mysterious  tajemniczy  

6 desert  pustynia  

7 event  zdarzenie  

8 turn into  zamienić w  

9 forever  na zawsze 

10 linked  związany  

11 alien  obcy  

12 porch  ganek, weranda 

13 bright  jasny  

14 flying saucer  latający spodek 

15 shine świecić 

16 report  poinformować, przekazać 

17 sighting  zaobserwowanie  

18 local newspaper  gazeta lokalna  

19 rancher ranczer  

20 thunderstorm  burza z piorunami  

  part 2 część 2 

21 bend  zginać się  

22 burn palić się, płonąć 

23 findings  ustalenia  

24 the headlines  nagłówki 

25 shock  szokować 

26 crash  wypadek  



27 change of story  zmiana wersji wydarzeń 

28 disappear zniknąć 

29 insist uparcie twierdzić  

30 surprised zdziwiony  

31 shocked  zszokowany  

32 sad smutny  

33 embarrassed  zakłopotany  

34 relieved  odczuwający ulgę  

35 scared  przerażony  

36 confused zakłopotany  

37 annoyed  zdenerwowany  

38 competition  konkurs  

39 take place  mieć miejsce, odbyć się  
 

  3.5 Creatures    

  part 1 część 1 

1 claws szpony  

2 feathers  pióra 

3 eagle  orzeł 

4 butterfly  motyl 

5 hooves kopyta  

6 donkey  osioł 

7 trunk  trąba 

8 elephant słoń 

9 mane  grzywa 

10 lion lew  

11 comb  grzebień 

12 rooster kogut  

13 horn  róg 

14 bull byk 

15 fur futro  

16 bear niedźwiedź 

17 lobster  homar  

18 pincers  szczypce 

19 camel  wielbłąd 

20 hump garb 

  part 2 część 2 

21 snail  ślimak  

22 shell skorupa  

23 tentacles  czułki  

24 fly  mucha  

25 brightly-coloured kolorowy  

26 wooden creature  zwierzątko z drewna  

27 creation  dzieło 

28 get sick  zachorować 

29 forest las  

30 rock  skała 



31 turn into  zamienić w  

32 realise  zdać sobie sprawę, zrozumieć  

33 narrow  wąski  

34 path  ścieżka  

35 sketch  szkic  

36 paint  malować 

37 carve  rzeźbić 

38 wood  drewno  

39 tradition  tradycja  

40 antennas czułki  
 

 3.6 Feasts   

 part 1 część 1 

1 the Pilgrims  Pielgrzymi 

2 grow crops uprawiać ziemię 

3 start a new town  zbudować nowe miasto 

4 celebrate  obchodzić uroczyście  

5 feast święto 

6 corn kukurydza 

7 boiled pumpkin gotowana dynia  

8 fish ryba 

9 meat mięso 

10 Thanksgiving Święto Dziękczynienia  

11 decide  decydować się  

12 leave  wyjeżdżać, opuszczać jakieś miejsce  

13 journey podróż 

14 rain heavily  (o deszczu) lać 

15 strong winds silne wiatry 

16 blow  (o wietrze) wiać 

17 reach dotrzeć (do celu) , osiągnąć (cel) 

18 dine jeść obiad/kolację 

19 governor gubernator  

20 announce ogłaszać 

 part 2 część 2 

21 declare ogłosić, proklamować 

22 national holiday  święto narodowe 

23 dear drogi  

24 arrive in  przybyć/ przyjechać do  

25 passenger pasażer  

26 crewman członek załogi  

27 die  umrzeć 

28 be born  urodzić się 

29 voyage rejs 

30 name  nazwać 

31 native  tubylec, rdzenny mieszkaniec 

32 harvest  plon, zbiór 

33 wild duck  dzika kaczka  

34 chief timber główna wręga 



35 crack  pęknąć 

36 crew załoga 

37 repair  naprawiać 

38 dried beans  suszona fasola  

39 tiny  maleńki 

40 cabin kajuta  

 

  Culture Corner    

1 Remembrance Day  dzień upamiętniający poległych w obu wojnach 
światowych  

2 originally  początkowo  

3 soldier  żołnierz 

4 fight  walczyć 

5 war wojna 

6 end  zakończyć  

7 ceremony  ceremonia, uroczystość 
8 Cenotaph  cenotaf, pomnik-grobowiec, londyński pomnik ku czci 

poległych w obu wojnach światowych  

9 lay  kłaść 

10 wreath   wieniec 

11 monument  pomnik  

12 band zespół muzyczny  

13 farewell tune  melodia pożegnalna  

14 show my respect  okazać swój szacunek  

15 silence  cisza  

16 poppy  mak 

17 particular  konkretny, szczegółowy  

18 citizen  obywatel  

19 honour szacunek  

20 remain  pozostać, być  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 4 

 

  4.0 MODULE PAGE    

1 temperatures  rise temperatury wzrastają 

2 find cures for diseases  znaleźć lekarstwa na różne choroby 

3 have enough food for everyone  mieć wystarczającą ilość żywności dla wszystkich  

4 live under the sea mieszkać pod powierzchnią morza  

5 robots have feelings  roboty mają uczucia  

6 rivers and lakes dry up  rzeki i jeziora wysychają  

7 go on holiday in space  wybrać się na wakacje w kosmos  

8 myth  mit  
 

  4.1 Robots   

  part 1 część 1 

1 ability  umiejętność  

2 do household chores  wykonywać obowiązki domowe 

3 entertain  zabawiać 

4 operate on people  operować ludzi  

5 rescue people  ratować ludzi  

6 burning buildings  płonące budynki  

7 bend around corners owijać się wokół rogów 

8 explore space  badać przestrzeń kosmiczną  

9 sketch  rysować 

10 design projektować 

11 advanced  zaawansowany  

12 soft  miękki 

13 material materiał 

14 human muscle  mięsień w ciele człowieka  

15 research  badać 

16 model  model 

17 fit pasować 

18 space  przestrzeń 

19 bend  schylać się  

20 search-and-rescue mission misja ratunkowo-poszukiwawcza  

  part 2 część 2 

21 develop stworzyć 

22 caring  opiekuńczy  

23 laugh  śmiać się  

24 joke  żartować 

25 artificial intelligence  sztuczna inteligencja  

26 process przetwarzać 

27 information  informacja  

28 act zachowywać się  

29 burning  płonący  

30 save lives ratować życie  

31 decision  decyzja  

32 science convention  kongres naukowy  



  FUNCTIONS    

33 Definitely! Absolutely!For sure! Zdecydowanie!/ Absolutnie!/Z pewnością 

34 I think/believe/suppose so. Tak myślę/uważam/ przypuszczam. 

35 I'm sure. Jestem pewien. 

36 Perhaps./Maybe. Być może./Może. 

37 It's unlikely that… Jest mało prawdopodobne,aby… 

38 I don't think so. Nie sądzę. 

39 I'm not sure. Nie jestem pewien.  
 

  4.2 Resolutions    

  part 1 część 1 

1 resolution  postanowienie  

2 environmentalism ruch ekologiczny  

3 reduce  zmniejszać,redukować 

4 air pollution zanieczyszczenie powietrza  

5 save oszczędzać 

6 endangered species  zagrożony gatunek  

7 keep clean utrzymywać w czystości  

8 plastic production  produkcja plastiku  

9 recycle przetwarzać 

10 use public transport  korzystać z transportu publicznego  

11 adopt an endangered animal  wpłacić pewną sumę pieniędzy na ratowanie zagrożonego 
gatunku  

12 participate  brać udział  

13 clean-up day  sprzątanie okolicy  

14 waste śmieci  

15 throw away  wyrzucać  

16 hardly any  prawie nie ma  

17 turn off wyłączyć  

  part 2 część 2 

18 get a fine  zostać ukaranym grzywną  

19 speed limit  ograniczenie prędkości 

20 limited number  niewielka/ograniczona liczba  

21 allowed  dozwolony  

22 city centre  centrum miasta  

23 rubbish bin  kosz na śmieci 

24 cut down on ograniczać, redukować 

25 cloth  tkanina  

26 look forward to  cieszyć się na, nie móc się doczekać  

27 bright  świetlany  

28 make a difference  zmienić stan rzeczy  

29 we should do our bit  każdy powinien zrobić coś od siebie  

30 mention  wspomnieć o czymś 

31 crops  uprawy  

32 become extinct  (o zwierzętach/roślinach) wyginąć  

33 melt  (o lodzie) roztopić się  

34 reusable  nadający się do ponownego użycia  
 



 

  4.3 Eco-days   
1 organic food żywność organiczna  
2 cycle ride przejażdżka rowerowa  
3 sleep in a tent  spać w namiocie  
4 plant trees sadzić drzewa 
5 pottery  garncarstwo  
6 attend workshops  uczęszczać na warsztaty  
7 fancy  mieć ochotę na coś 

8 countryside  wiejska okolica  
9 expert  ekspert 
10 useful  przydatny  

11 eco-living skills  umiejętność prowadzenia ekologicznego trybu życia  

12 gardening  ogrodnictwo, uprawa ogrodu  

13 perform  występować przed publicznością 
14 stage  scena ( w teatrze, operze itd.) 
15 street performer  artysta uliczny 
16 do tricks  wykonywać sztuczki  
17 do acrobatics  uprawiać akrobatykę  
18 online w internecie  

19 details  szczegóły 
20 stall stragan 
21 workshop zajęcia warsztatowe, warsztat 
  FUNCTIONS    
22 What about/How about (+ -ing form)? A może/Co sądzisz o (+ czasownik z końcówką -ing)? 

23 Do you fancy (+-ing form)? Czy chciałbyś (+czasownik z końcówką -ing)? 
24 I'd be glad to (+inf) Z przyjemnością bym ( + bezokolicznik) 
25 Sounds good. Brzmi dobrze. 
26 I'd like/love to Z przyjemnością. 
27 Unfortunately, I can't (+inf) Niestety nie mogę (+bezokolicznik)… 
28 I'm afraid I can't. Obawiam się że nie dam rady. 
 

  4.4 Green cities    

  part 1 część 1 

1 basement garden  ogród w suterenie 

2 glass ceiling  szklany sufit  

3 swimming pool basen kąpielowy  

4 football pitch  boisko piłkarskie  

5 crowded  zatłoczony  

6 manage  osiągnąć coś mimo trudności  

7 underground  pod ziemią 

8 downwards  w dół 

9 space przestrzeń  

10 let in  wpuszczać 

11 above  ponad 

12 floating city  miasto unoszące się na powierzchni wody  



13 option  możliwość,opcja  

14 hexagonal sześciokątny  

15 canal kanał 

16 tunnel tunel  

17 connect  łączyć 

18 eco-friendly  przyjazny dla środowiska 

  part 2 część 2 

19 wave power energia pochodząca z ruchu fal morskich  

20 solar power energia słoneczna  

21 shore  brzeg 

22 simply  po prostu  

23 sail away  odpłynąć statkiem  

24 electric car  samochód elektryczny  

25 road  droga  

26 overhead  w górze, nad głową 

27 run on  (o maszynach) być napędzanym czymś 

28 vertical  pionowy  

29 feed karmić 

30 giant  olbrzymi, ogromny  

31 greenhouse szklarnia  

32 graze (o zwierzętach) paść się 

33 raise hodować 

34 install instalować 

35 solar panel panel słoneczny  

36 exhaust fumes spaliny 
 

 

  4.5 Education   

  part 1 część 1 

1 do environmental projects  podejmować przedsięwzięcia na rzecz ochrony 
środowiska  

2 do after-school activities  uczęszczać na zajęcia pozaszkolne  
3 go on excursions  chodzić na wycieczki 
4 eat in school canteen jeść na szkolnej stołówce 
5 use tablets  używać tabletów  
6 learn foreign languages  uczyć się języków obcych  
7 sit exams zdawać egzaminy  
8 use interactive whiteboards  używać tablic interaktywnych  
9 school of thought szkoła (kierunek, metoda, np. w nauce, mająca wspólne 

cechy charakterystyczne,oparte na tych samych 
założeniach i poglądach) 

10 attend  uczęszczać, chodzić  

11 experiment  eksperyment  

12 relaxation  relaks, odpoczynek  
13 gather  zebrać się 
14 electronically elektronicznie, za pomocą komputera  



15 free spirit  człowiek niezależny, wolny duch  
16 imagine  wyobrażać sobie  

17 insect owad 
  part 2 część 2 

18 noisily  głośno, hałaśliwie 
19 environmentally -friendly  przyjazny dla środowiska  
20 jungle  dżungla  
21 river rzeka 
22 flow (o płynach) płynąć 
23 playground  plac zabaw; dziedziniec szkolny  
24 normal subjects  przedmioty podstawowe  
25 respect  szanować 
26 special occasion  wyjątkowe wydarzenie 
27 regularly  często 
28 culture  kultura, cywilizacja  
29 mountain climbing  wspinaczka górska  
30 open space  otwarta przestrzeń 
31 recent  niedawny, ostatni  
32 ironic  ironiczny  
33 continually  ciągle  

 

  4.6 The Natural world    

  part 1 część 1 

1 lift  podnieść 

2 make a campfire rozpalić ognisko  

3 add  dodać 

4 fuel  paliwo 

5 bright  jasny  

6 grow  rosnąć 
7 red giant  czerwony olbrzym (rodzaj gwiazdy, która emituje 

czerwone światło) 

8 hydrogen  wodór 
9 turn into  zamienić się w  
10 white dwarf  biały karzeł (gwiazda będąca u schyłku swego życia, nie 

tak jasna jak Słońce) 

11 disappear  zniknąć 

12 Aboriginal people  Aborygeni (rdzenni mieszkańcy Australii) 

13 creation  powstanie, stworzenie  

14 Dreamtime  czas przodków 

15 shine  świecić 

16 warm  ciepły  

17 tribe  plemię 

18 elders  starszyzna plemienna 

  part 2 część 2 

19 allow  pozwalać  

20 dry  suchy  

21 rock  głaz 

22 hungry  głodny  



23 scratch  zadrapanie  
24 ancestor  przodek  

25 spirit  duch  
26 take pity on sb  zlitować się nad kimś 
27 lift  podnieść  
28 gently  łagodnie  
29 peacefully  spokojnie  
30 safe  bezpiecznie  
31 worried  zmartwiony  
32 tired  zmęczony  
33 far  daleko  
34 let pozwolić  
35 die down  (o ogniu) przygasać 
 

  CLIL ( Science)   
1 cute  słodki, milutki, uroczy  
2 get attention  przyciągać uwagę  
3 preservation society  grupa aktywistów ochrony środowiska  
4 aim  próbować, starać się  
5 attractive  atrakcyjny, piękny  
6 mammal  ssak  
7 give birth to  urodzić  
8 tummy  brzuch  
9 webbed feet ( o odnóżach zwierząt) z błoną pławną  
10 unripe fruit  niedojrzały owoc  

11 habitat loss utrata siedlisk  

12 salamander  salamandra  
13 cold-blooded  zimnokrwisty  
14 worm  robak 
15 spikes  szpice  
16 regrow  odrastać  
17 injured  ranny  
18 water pollution  zanieczyszczenie wody  
19 endangered species  zagrożony gatunek  
20 responsibility  odpowiedzialność 
21 become extinct  (o roślinie/zwierzęciu) wyginąć  
22 extraordinary  niezwykły  
 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 5 

 

  5.0 MODULE PAGE    
1 win a medal  zdobyć medal  
2 fly in a hot-air balloon  latać balonem  
3 climb a mountain  wspiąć się na szczyt  
4 meet a famous person  spotkać sławnego człowieka  
5 ride a camel  jeździć na wielbłądzie 
6 fantastic świetny,fantastyczny  
7 disappointing  rozczarowujący  
8 dangerous  niebezpieczny  
9 thrilling  ekscytujący  
10 scary  przerażający  

11 injury  uraz 

12 newspaper headlines  nagłówki 
13 agony aunt  redaktorka rubryki porad osobistych  
14 picture story  historyjka obrazkowa,komiks 
 

  5.1 Days to remember    

  part 1 część 1 

1 throw oranges rzucać pomarańczami  
2 wear a costume  być w przebraniu  
3 listen to live music  słuchać muzyki na żywo  
4 ride a hobbyhorse jeździć na zabawkowym koniu  

5 include  zawierać 
6 contest  konkurs  
7 all around  wszędzie 
8 take part in brać udział w  
9 traditional tradycyjny  
10 battle  bitwa 

11 throw rzucać 

12 strange  dziwny  
13 local  miejscowy  
14 grow  uprawiać 
15 townspeople mieszkańcy miasta  
16 put up  postawić, ustawić 
17 net siatka  
  part 2 część 2 

18 protect  chronić 
19 spectator  widz 
20 hear of  słyszeć o  
21 celebrate  świętować  
22 pointy  szpiczasty  
23 hit  uderzać 
24 stick  pałka  
25 sign znak  
26 good luck  powodzenie  



27 wooden drewniany  
28 around  wokół 

29 waist  pas,talia  
30 popular  popularny  
31 product  towar, produkt  
32 decide  zdecydować się 
33 attend być obecnym na, uczestniczyć w  
 

 

  5.2 What's wrong?   

  part 1 część 1 

1 arm  ramię, ręka  
2 finger  palec 
3 twist  skręcić (np. nogę w kostce, nadgarstek) 
4 ankle kostka,staw skokowy  
5 hurt zranić,uszkodzić 
6 knee kolano  
7 bruise  posiniaczyć,stłuc  
8 eye oko 
9 burn oparzyć,sparzyć 
10 hand  ręka 

11 hit uderzyć 

12 head głowa 
13 sprain skręcić (np. nogę w kostce, nadgarstek) 
14 wrist  nadgarstek  
15 invite  zaprosić 
16 wish sb luck  życzyć komuś szczęścia  

17 set off wyruszyć  
18 fall off spaść 
  part 2 część 2 

19 X-ray  zdjęcie rentgenowskie 
20 cast  opatrunek gipsowy 
21 crutch  kula (inwalidzka) 
22 tiring  męczący  
23 feel better czuć się lepiej  
24 be in pain  cierpieć,odczuwać ból 
25 remove usunąć 
26 pack my suitcase  spakować swoją walizkę 
  FUNCTIONS    

27 I'm afraid I've got some bad news. Niestety mam złe wiadomości. 
28 I've broken my arm. Złamałem sobie rękę. 
29 I've twisted my wrist. Skręciłem sobie nadgarstek. 
30 Something terrible has happened. Stało się coś okropnego.  
31 Oh no! How awful/terrible/sad! O nie! To straszne/okropne/smutne! 
32 Oh dear! How did it happen? O jej! Jak to się stało? 
33 What happened? Co się stało? 



34 That's a shame/a pity/too bad!/ I'm really sorry! To szkoda/źle/Jest mi naprawdę przykro! 

35 Poor you! Biedaczysko! 

36 I've got some bad news. Mam złą wiadomość. 
 

  5.3 It's a first!   
1 It's a first  To mój pierwszy raz. 
2 go on a safari jechać na safari 
3 travel abroad  podróżować za granicę  

4 appear on TV występować w telewizji 
5 try an extreme sport spróbować uprawiać sport ekstremalny  
6 camp on a riverbank biwakować na brzegu rzeki. 
7 greetings  pozdrowienia 
8 the time of my life niezapomniane chwile 
9 extremely bardzo,ekstremalnie  
10 gorgeous wspaniale 

11 nothing compares niczego nie da się porównać (do) 

12 mouth of the river ujście rzeki 
13 make my way  iść w jakimś kierunku 
14 winding  (o rzece) wijący się 
15 dense gęsty  
16 riverbank brzeg rzeki 
17 nightfall zmierzch 
18 feel alive  być pełnym energii 
19 unique  wyjątkowy,unikatowy 
20 memorable pamiętny  
21 culture  kultura  
22 recommend  rekomendować,proponować 
23 opportunity  okazja  
24 driving licence  prawo jazdy  
25 zorbing  zorbing (turlanie się po zboczu wzgórza w plastikowej 

kuli) 

26 on horseback  konno 
 

  5.4 Never give up   

  part 1 część 1 

1 give up  poddawać się 
2 bullying zastraszanie,terroryzowanie  
3 peer pressure presja grupy/rówieśników 
4 argue with parents  sprzeczać/kłócić się z rodzicami 

5 exam stress stres egzaminacyjny  
6 put on weight  przytyć  
7 have no friends  nie mieć przyjaciół 
8 advice  rada 
9 marks are falling  oceny są coraz niższe 
10 tease  dokuczać 

11 do well dobrze sobie radzić 



12 reason powód,przyczyna 
13 call sb names obrzucać kogoś wyzwiskami  

14 pleased with  zadowolony z 
15 let sb down  zawieść kogoś 
16 fall behind zostawać z tyłu 
17 worried about  zmartwiony czymś 
18 sorry to hear  przykro to słyszeć 
  part 2 część 2 

19 common problem częsty problem  
20 deal with  zajmować się czymś, próbować rozwiązać problem 

21 talk over  przedyskutować 
22 get behind  zostać z tyłu,narobić sobie zaległości 
23 be afraid of bać się 
24 stand up to  przeciwstawiać się  
25 make friends zaprzyjaźnić się 
26 make progress robić postępy  
27 disappoint rozczarować 
  FUNCTIONS    
28 What should I do? Co mam zrobić? 
29 What do you think I should do about…? Jak sądzisz, co powinienem zrobić…? 
30 That's a good/great idea. To dobry/świetny pomysł. 

31 OK., I'll give it a try.Thanks. Dobrze, spróbuję.Dzięki. 
32 Have you tried…? Próbowałeś…? 
33 If I were you, I'd… Gdybym był tobą, to bym… 
34 You should… Powinieneś… 

35 Yes, I have and it didn't work. Zrobiłem to, ale nie pomogło. 
36 I don't think that will help. Nie sądzę, żeby to pomogło. 
 

 

  5.5 Nature's fury    

  part 1 część 1 

1 nature's fury  gniew natury 
2 weather phenomena  zjawiska pogodowe  
3 tornado  tornado,trąba powietrzna  
4 hurricane huragan 
5 flood powódź 
6 tsunami tsunami 
7 heavy snowfall obfity opad śniegu 
8 common częsty 
9 rare rzadki 

10 trailer przyczepa kempingowa 

11 gather (o chmurach) gromadzić/zbierać się 

12 rain heavily padać intensywnie  
13 strong winds  silne wiatry 
14 blow against  (o wietrze) wiać w  
15 shake trząść się 

16 in all directions  we wszystkie strony  



  part 2 część 2 

17 terrified przerażony 

18 lift sb off his feet oderwać kogoś od ziemi 
19 collapse  przewrócić się 
20 lie kłaść/położyć się 
21 realise  zrozumieć,zdać sobie sprawę  
22 neighbour sąsiad,sąsiadka  
23 wrap owinąć 
24 in pieces  na kawałki 
25 expect  oczekiwać,spodziewać się 
26 escape uciekać 
27 on record potwierdzony  
28 distance  odległość 
29 earthquake  trzęsienie ziemi 
30 weather forecast  prognoza pogody  
31 move to higher ground  przenieść się na wyżej położony teren  
 

  5.6 Life-saving skills   

  part 1 część 1 

1 life-saving skills  umiejętność udzielania pierwszej pomocy  
2 survival skills umiejętności niezbędne do przetrwania  
3 make a fire  rozpalić ognisko  
4 build a snow cave zbudować jamę śnieżną 
5 cover yourself with branches  okryć się gałęziami 
6 drink water from streams  pić wodę z potoków  
7 save  uratować 
8 survive  przeżyć, przetrwać 
9 thanks to  dzięki (komuś,czemuś) 
10 foggy  mglisty,zamglony  
11 miss a turn minąć zakręt 
12 skiing trail  trasa narciarska  
13 get lost  zgubić się  
14 notify  zawiadomić 
15 rescue team  zespół ratowników 
16 look for  szukać 
17 temperature  temperatura  
18 fall  spaść 
  part 2 część 2 

19 worried  zmartwiony  
20 rescuer  ratownik 
21 snowmobile  skuter śnieżny  
22 edge  skraj 
23 forest  las 
24 hungry  głodny  
25 in good condition w dobrym stanie, w dobrej formie  
26 blanket  koc 
27 freezing weather  mroźna pogoda  



28 expect  specjalista,ekspert  
29 snow cave  jama śnieżna  

30 protect  chronić 
31 freezing winds  lodowate wiatry  
32 stream  strumień, potok 
33 branch  gałąź 
34 tip rada, wskazówka  
35 relieved  odczuwający ulgę  
36 miracle  cud  
  part 3 część 3 

37 general manager  dyrektor generalny  
38 spend  spędzać 
39 excited  podekscytowany  

40 be afraid  bać/obawiać się  

41 exhausted  wyczerpany  

42 worried  zmartwiony  
  FUNCTIONS    
43 Have you ever…? Czy kiedykolwiek…? 
44 What happened? Co się stało? 
45 Where were you? Gdzie byłeś? 

46 Who were you with? Z kim byłeś? 

47 What was the weather like? Jaka była pogoda? 
48 What happened in the end? Co się w końcu stało? 
49 Yes, I have . I… Tak, spróbowałem… 
50 I saw/used… Widziałem/Używałem… 
51 I was … when it happened. Byłem…kiedy to się stało. 
52 I was with…/I was alone. Byłem z …/ Byłem sam. 
53 It was freezing/windy/raining,etc. Było przenikliwie zimno/wietrznie/padał deszcz 
54 In the end,…/ Luckily,we… W końcu, …/ Na szczęście, … 
 

  Culture Corner    
1 droplet kropelka  
2 oil olej, oliwa  
3 eucalyptus tree  eukaliptus  
4 create  tworzyć 
5 mist  mgła, mgiełka  
6 sight widok 
7 pillar  kolumna (element architektoniczny) 
8 Aboriginal legend  legenda Aborygenów  
9 valley  dolina  
10 cliff klif 

11 evil creature  zły stwór 

12 centipede stonoga  
13 intend  zamierzać 
14 attack  atakować 
15 turn into  zamienić się w  
16 bone  kość  
 



MODULE 6 

 

  6.0 MODULE PAGE    
1 communicate  komunikować się z kimś 
2 fast szybki 
3 cheap tani 
4 personal  osobisty, bezpośredni 
5 convenient  wygodny  
6 user-friendly przyjazny dla użytkownika  
7 road sign znak drogowy  
8 gadget  urządzenie, gadżet 
9 have video chats rozmawiać za pomocą kamery internetowej  

10 talk face-to-face  rozmawiać osobiście  

11 make phone calls rozmawiać przez telefon  

12 send text messages  przesyłać wiadomości tekstowe  
13 use social networking  korzystać z portali społecznościowych  
14 send emails  wysyłać wiadomości za pomocą poczty elektronicznej  

15 send letters  wysyłać listy  
 

  6.1 In other words    

  part 1 część 1 

1 trumpet  (o słoniu) trąbić 
2 rub their necks together  ocierać się szyjami  
3 neigh (o koniu) rżeć 
4 warning sign sygnał ostrzegawczy  
5 miaow (o kocie) miałczeć 
6 bark  (o psie) szczekać 

7 scratch  zadrapać 
8 communicator  osoba,która komunikuje się z innymi, jest komunikatywna  

9 incredible  niesamowity,zdumiewający  
10 shake hands  uścisnąć sobie dłonie  

11 greet powitać kogoś, przywitać się z kimś 

12 hug uścisk, przytulenie  
13 complex złożony, skomplikowany  

14 whistle  (o delfinie) wydawać dźwięk podobny do gwizdania  

15 click mlasnąć językiem  
16 wag  (o psie) machać ogonem 
  part 2 część 2 

17 nectar  nektar 
18 waggle dance  taniec pszczół 

19 bee pszczoła  
20 jumping spider  pająk z rodziny skakunowatych  
21 shake  drżeć, trząść się  
22 growl  warknięcie, pomruk  
23 vibration  drżenie 



24 scorpion  skorpion 
25 insect  owad  

26 frog  żaba  
27 seismic communication  komunikacja polegająca na wytwarzaniu niskich dźwięków 

powodujących drgania przenoszone na duże odległości 

28 stick out my tongue  wystawić język  
29 squeak  (o myszy) piszczeć 
30 firefly  świetlik, robaczek świętojański  
31 light up  rozświetlać  
 

  6.2 Body talk    

  part 1  część 1 

1 body talk język ciała  

2 gesture  gest  

3 give the thumbs up unieść kciuk w geście aprobaty  

4 nod your head  skinąć głową 

5 curl your index finger  przywołać kogoś ruchem palca wskazującego  

6 point  wskazywać 
7 make the OK  gesture  pokazać znak OK  za pomocą kciuka i palca 

wskazującego, które po połączeniu tworzą kółko 

8 cross your fingers  skrzyżować palce na znak, że mamy nadzieję, iż wszystko 
będzie dobrze  

9 shake your head  potrząsnąć głową w geście zaprzeczenia  

10 come over  podejść do  

11 go away  odejść 

12 rude  nieuprzejmy, niegrzeczny  

13 order  zamówienie  

14 free darmowy, gratis  

15 angrily  ze złością 

  part 2 część 2 

16 extremely  bardzo  

17 impolite  niegrzeczny, nieuprzejmy  

18 awful  okropny  

19 stick out  wystawić  

20 tongue  język  

21 pay attention  zwracać na coś uwagę 

22 direct  bezpośredni 

23 eye contact  kontakt wzrokowy  

24 sincere  szczery  

25 fold your arms  założyć ręce 

26 handshake  uścisk dłoni  

27 cheek  policzek  

28 insult  obrazić kogoś 

29 apologise  przeprosić  
 



 

  6.3 Self-esteem   

  part 1  część 1 

1 self-esteem poczucie własnej wartości  
2 bad-tempered  wybuchowy  
3 cheerful radosny  
4 jealous  zazdrosny  
5 sympathetic  współczujący  

6 sociable  towarzyski  

7 confident  pewny siebie  

8 pessimistic  pesymistyczny  

9 mirror  lustro  

10 low  niski  

11 be hard on sb  być zbyt wymagającym w stosunku do kogoś  

12 make mistakes  popełniać błędy  
13 behave yourself dobrze się zachowywać  
14 nasty  złośliwy,niemiły  

15 bully łobuz, zabijaka 
  part 2 część 2 

16 amazed  zdumiony, zaskoczony  
17 volunteer  ochotnik  
18 charity  organizacja charytatywna  
19 in need  w potrzebie  
20 offend  obrazić kogoś 
21 copy  naśladować 
22 take up zainteresować się czymś  
23 get off wstać z  
24 in the end  w końcu  
25 loneliness  samotność 
26 thankful wdzięczny 
27 bring out the best in sb  wydobyć z kogoś to co najlepsze  

28 positive thinking  myślenie pozytywne  
29 emotional  emocjonalny  
30 feel sorry  współczuć, użalać się nad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6.4 Safety first    

  part 1 część 1 

1 bright clothes  jaskrawe ubrania  
2 helmet  kask  
3 handlebars  kierownica roweru  
4 brake hamulec  
5 tyre opona  
6 pedal pedał w rowerze 

7 wheel  koło 
8 chain łańcuch  
9 saddle  siodełko 
10 pedestrian  pieszy  

11 zebra crossing  przejście dla pieszych, zebra  

12 cycle lane  ścieżka rowerowa  
13 roundabout  rondo  
14 junction skrzyżowanie 
15 dirt  brud,kurz 
16 reflector światełko odblaskowe  
17 reflective  (o ubraniu) odblaskowy  
18 pavement  chodnik 
19 watch out for  uważać na  
20 hand signal  sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy za pomocą rąk 

21 slow down zwolnić 
22 wave machać ręką 
23 traffic lights  sygnalizacja świetlna  
  part 2 część 2 

24 either  którykolwiek (z dwóch) 
25 overtake  wyprzedzać 
26 vehicle  pojazd  
27 get off zejść (np. z roweru) 
28 the golden rule  najważniejsza zasada 
29 identify  dostrzec,zobaczyć 
30 author  autor  
31 purpose  cel  
32 inform informować 
33 entertain zabawiać 
34 persuade  przekonywać, perswadować 
35 convince przekonać kogoś, że coś jest prawdą 
36 duty  obowiązek 
37 obligation  obowiązek,zobowiązanie  
38 necessity  konieczność 
39 prohibition  zakaz 
40 lack  brak 
41 permission pozwolenie  
42 express  wyrazić, stwierdzić 
43 possibility  możliwość 



44 roller skater  rolkarz 
45 skates  rolki 

46 diving board  odskocznia (specjalna deska służąca do skoków do wody) 

 

  6.5 Friends forever    

  part 1 część 1 

1 have similar interests  mieć podobne zainteresowania  
2 share secrets  dzielić się sekretami  

3 have fights  walczyć z kimś ( np. na słowa) 
4 fictional  fikcyjny  
      5 rock-solid  (o relakcji międzyludzkiej) niezmienna jak skała 

6 long-lasting  długotrwały  
7 golden rule  najważniejsza zasada  
8 be a shoulder to cry on  być czyimś powiernikiem, wspierać kogoś w kłopotach  

9 share a sense of humour  mieć podobne poczucie humoru  
10 talk behind each other's back  obgadywać kogoś za jego plecami  

11 key  klucz, najważniejszy czynnik  

12 keep talking  mówić dalej 
13 forgive and forget  przebaczyć i zapomnieć  
14 keep in mind  pamiętać 
15 a wall of silence  ściana milczenia  
16 grow  narastać 
17 break down  przełamać 
18 nosy  wścibski  
19 private life  życie prywatne  
20 down in the dumps  być w złym nastroju 

21 bother sprawiać problem, niepokoić 
22 tell sb the truth  powiedzieć komuś prawdę 
23 reaction  reakcja  
24 give away  zdradzić (np. sekret) 
25 stand up for  stanąć w czyjejś obronie, poprzeć 
  part 2 część 2 

26 social media  media społecznościowe  
27 trust  zaufanie  
28 take over  zdominować, przejąć kontrolę 
29 social life  życie towarzyskie  
30 attention uwaga, dbałość 
31 sleep over  zostać na noc u znajomych  
  FUNCTIONS    
32 Is it all right if I…? Czy będzie w porządku jeżeli…? 
33 Do you mind if I…? Czy nie masz nic przeciwko temu, żebym…? 
34 Would it be all right if I…? Czy byłoby w porządku gdybym…? 
35 Ezcuse me,…? Przepraszam,…? 
36 Is it OK. if I … ? Czy będzie w porządku, jeżeli… 

37 Can I… ? Czy mogę…? 



38 May I …? Czy mogę/mógłbym… ? 
39 Yes, sure./Yes, of course. Tak oczywiście. 

40 No, not at all./No, that's fine. Nie, nie ma problemu. 
41 Oh, all right./Sure, go ahead. W porządku/ Oczywiście, proszę bardzo. 
42 Ok., but make sure… Dobrze, ale uważaj… 
43 Yes, no problem/ Yes, by all means. Tak, nie ma problemu./ Tak, oczywiście. 
44 Actually, I do mind. Właściwie, jest to dla mnie pewien problem. 
45 No way! Nie ma mowy! 
46 That's impossible. Niemożliwe.  

47 No, I'm afraid you can't. Niestety nie możesz. 
48 No, of course not.  Oczywiście, że nie. 
49 viewpoint punkt widzenia  
50 justification uzasadnienie  
 

  6.6 Etiquette    

  part 1 część 1 

1 etiquette  etykieta, zestaw norm towarzyskich  

2 good/bad manners  dobre/złe maniery 

3 kiss on the cheek pocałować w policzek  

4 chew with mouth open  jeść z otwartymi ustami  

5 slurp your soup siorbać podczas jedzenia zupy  

6 eat with hands  jeść rękami  

7 hug and pat sb on the back  objąć kogoś i poklepać po plecach  

8 share food  dzielić się jedzeniem  

9 offer flowers wręczyć komuś kwiaty  

10 mind my manners  przestrzegać dobrych manier  

11 point with your finger  pokazywać coś/kogoś palcem  

12 experience  doświadczać czegoś  

13 exotic  egzotyczny  

14 cultural attraction  miejsce atrakcyjne  

15 acceptable  odpowiedni, do zaakceptowania  

16 behaviour  zachowanie  

17 rude niegrzeczny, nieuprzejmy  

18 useful  przydatny  
19 guide  przewodnik ( tu: w formie zapisanych wskazówek 

praktycznych) 

20 keep sb out of trouble  ustrzec kogoś przed kłopotami  

  part 2 część 2 

21 elbow  łokieć  

22 plate  talerz  

23 share  dzielić się czymś 

24 bow  ukłonić się  

25 doorway  wejście  

26 instead  zamiast  

27 greet  powitać, przywitać  

28 informal  nieoficjalny  

29 wrap  zapakować  



30 mourning  żałoba  

31 unwrap  rozpakować  

32 giver  ofiarodawca, darczyńca  

33 greedy  chciwy  

34 respect  szanować  

35 local  miejscowy  

36 sacred  święty  

37 unclean  brudny,nieczysty  

38 pass podać coś komuś 

39 impolite  niegrzeczny, nieuprzejmy  
 

 

 

 

 

 

 

 

  CLIL (ICT)   

  part 1 część 1 

1 tower wieża (stojąca obudowa komputera z miejscem na różne 
napędy) 

2 computer  komputer  
3 screen  ekran 
4 speakers głośniki 
5 keyboard klawiatura  
6 mouse  myszka  komputerowa  
7 laptop laptop 
8 smartphone  smartfon  
9 tablet  tablet  
10 e-reader czytnik książek elektronicznych  

11 prepare  przygotować  

12 presentation  prezentacja  
13 keep in touch with  utrzymywać z kimś kontakt  
14 download  przesłać dane z serwera na komputer 
15 video chat  chat wideo 
16 digital footprint  cyfrowy ślad (zapis wszystkich czynności, które 

wykonujemy na komputerze) 

  part 2 część 2 

17 record  zapis  
18 blog entry  wpis na blogu  
19 manage  dawać sobie z czymś radę, zarządzać, kontrolować  

20 private  prywatny  

21 access wejść (na stronę internetową) 
22 password  hasło 
23 log out  wylogować się  
24 hacker  haker  
25 email account  konto mailowe  
26 spread viruses  rozprzestrzeniać wirusy  
27 social networking site  portal społecznościowy  
28 delete usunąć 
29 comment  komentarz  
30 user użytkownik  
31 search engine  wyszukiwarka  



32 type in  pisać na klawiaturze komputera  
33 result  wynik, rezultat  

34 stranger  obcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 7 

 

  7.0 MODULE PAGE    
1 entertainment  rozrywka  
2 theatre teatr 
3 amusement park  park rozrywki  
4 concert hall filharmonia  
5 opera house  gmach opery  
6 skating rink  lodowisko 
7 waterpark park  wodny 
8 performance  przedstawienie, pokaz  
9 canal  kanał 

10 ride przejażdżka  

11 musical instrument  instrument muzyczny  

12 tropical fish  ryba tropikalna 
13 TV guide  program telewizyjny  
14 film review  recenzja filmu  

 

  7.1 Festivals    

  part 1 część 1 

1 band  zespół muzyczny  
2 musician muzyk 
3 perform live występować na żywo  
4 performer  wykonawca  

5 face to face  twarzą w twarz, osobiście  
6 traditional dance tradycyjny taniec  
7 thick rainforest  gęsty las tropikalny  
8 cry  krzyk 
9 fill (o dźwięku) wypełniać jakąś przestrzeń 
10 float unosić się  

11 take place  odbywać się  

12 attend  uczestniczyć  
13 last  trwać 
14 continent  kontynent  
15 local chants  pieśni (religijne) miejscowych ludów 
16 native American  (o muzyce) stworzona przez rdzenne ludy Ameryki 

17 workshop warsztat, zajęcia praktyczne  
18 cultural display  wystawa dzieł sztuki  
  part 2 część 2 

19 traditional products  tradycyjne wyroby  

20 sample próbować 

21 stage  scena  
22 sunscreen filtr przeciwsłoneczny  
23 mosquito repellent  środek odstraszający owady  
24 unique wyjątkowy, unikatowy  
25 take part in  wziąć udział w  



26 award  nagroda  
27 annual  doroczny  

28 attract  przyciągać 
29 calendar  kalendarz  
30 lantern  lampion 
31 keep away  trzymać z daleka  
32 evil spirit  zły duch  
33 soprano  sopran  
34 street performer artysta uliczny  
35 entertain zabawiać kogoś 
 

  7.2 Music    

  part 1 część 1 

1 saxophone  saksofon  

2 violin skrzypce  
3 guitar  gitara 
4 flute  flet  
5 xylophone  cymbałki  
6 trombone  puzon 
7 drum  bęben 
8 piano fortepian  
9 orchestra  orkiestra  
10 tin puszka  

11 bottle cap  kapsel, zakrętka  

12 musician  muzyk 
13 landfill wysypisko śmieci  
14 make a living  zarabiać na życie  
15 hope  nadzieja  
16 director  dyrektor  

17 form  utworzyć 
18 attend  uczestniczyć 
19 youth  młodość 
  part 2 część 2 

20 afford  móc sobie na coś pozwolić 

21 turn into  zamienić coś w  
22 water pipe  rura wodna  
23 knife  nóż 
24 fork  widelec 
25 paint tin  puszka z farbą 
26 oven tray  blacha do pieczenia 
27 hairbrush  szczotka do włosów 
28 rubbish bin  kubeł na śmieci  
29 classical (o muzyce) klasyczna  
30 heavy metal  heavy metal  
31 main reason  główny powód  
32 be made out of  być zrobionym z  



33 recycled parts części nadające się do ponownego wykorzystania  

34 treasure  skarb  

35 earn money  zarabiać 
36 be interested in  interesować się  
37 venue  miejsce (np. koncertu) 
 

  7.3 Fun days out    
1 day out  jednodniowa wycieczka 

2 stroke głaskać 
3 hug  przytulać 
4 waterfall wodospad 
5 go snorkelling  nurkować z rurką 
6 underwater  podwodny  
7 stroll  spacer, przechadzka  
8 diving  służący do nurkowania  
9 adventure  przygoda  
10 tropical reef rafa  

11 mask maska do nurkowania  

12 snorkel  rurka do nurkowania  
13 helmet  kask 
14 sealife  fauna i flora morska  
15 up close  blisko  
16 calm  (o morzu) spokojne 

17 lagoon laguna  
18 thrilling  ekscytujący  
19 hold onto  trzymać się 
20 fin płetwa  

21 tow ciągnąć, holować 
22 bay  zatoka  
23 splashing  plusk wody  
24 aviary  ptaszarnia  
25 otter  wydra  
26 wild animal  dzikie zwierzę 
27 rent  wynajmować 
28 private  prywatny  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7.4 What's on TV    

  part 1 część 1 

1 be on TV (o programie) być transmitowanym w telewizji  

2 quiz show quiz  
3 cartoon kreskówka 
4 the news & weather  wiadomości i prognoza pogody  
5 sports programme  program sportowy  
6 documentary  film dokumentalny  
7 soap opera  opera mydlana, telenowela  
8 talent show  konkurs młodych talentów 
9 sitcom  sitcom (serial komediowy nagrywany z udziałem 

publiczności) 

10 reality show reality show  

11 cookery programme program kulinarny  

12 action/adventure series serial przygodowy/akcji  
13 situation  sytuacja  

14 knowledge  wiedza 
15 current affairs  aktualne wydarzenia  
16 animated character  bohater filmu animowanego  

17 have a look  spojrzeć, rzucić okiem 
18 TV guide program telewizyjny  
  part 2 część 2 

19 What else is on? Co jest jeszcze w telewizji? 
20 channel  kanał telewizyjny  

21 That's a shame. To szkoda. 
22 crime fighter  bohater walczący z przestępcami 
23 lightning  błyskawica 
24 strike  uderzyć 

  FUNCTIONS    
25 Do you like/fancy…? Lubisz/Podoba Ci się…? 
26 What's your favourite…? Jaki jest twój ulubiony…? 
27 Do you want to…? Chcesz…? 
28 What do you think of this…? Co o tym sądzisz…? 
29 I really like/enjoy/love … Bardzo lubię/uwielbiam… 
30 It sounds good/great. To brzmi dobrze/świetnie. 
31 I don't mind. Nie mam nic przeciw. 
32 I don't like… (much)/ I don't really like… Nie (za bardzo) lubię/Nie lubię... 

33 Not really/Not much. Nie/Raczej nie. 

34 I hate/I can't stand… Nienawidzę/Nie mogę znieść.  
35 I'm not very keen on… Nie przepadam za… 
36 No way! Nie ma mowy! 
 

 

 

 



  7.5 Shopping    
1 glass roof szklany dach  

2 cobblestone street brukowana ulica  
3 indoor amusement park  zadaszony park rozrywki  
4 traditional market  tradycyjny plac targowy  
5 designer shop sklep z markowymi produktami  
6 food court  strefa restauracyjna  
7 unique  unikatowy  
8 design  projekt  
9 sand dune  wydma 
10 desert  pustynia  

11 district  dzielnica 

12 electronics  urządzenia elektroniczne  
13 decorate  ozdabiać, dekorować 
14 palm tree palma 
15 full of pełny czegoś 
16 trendy  modny  

17 maze  labirynt  
18 must-see coś co trzeba koniecznie zobaczyć 
19 herb  zioło 

20 spice  przyprawa  

21 cuisine kuchnia (sposób przyrządzania potraw) 
22 delicious food pyszne jedzenie  
23 be located  (o budynku) być usytuowanym  
24 put on  ubrać, włożyć na siebie  
25 No matter how many times Nieważne ile razy  
26 latest fashions  najnowsze trendy mody  
27 fresh ingredients  świeże składniki  
28 publish  publikować  
 

  7.6 The big screen    

  part 1 część 1 

1 the big screen  wielki ekran, kino  
2 fantasy  film z gatunku fantasy  
3 historical  film historyczny  
4 comedy  komedia  
5 science fiction  film science fiction, film fantastyczno-naukowy  

6 horror horror (gatunek filmowy) 
7 western  western  
8 romance  film o miłości  
9 crime  kryminał 
10 action/adventure  film akcji/przygodowy  
11 musical musical  
12 famously  bardzo (znany,utalentowany itd.) 
13 role  rola 
14 cyborg  cyborg  
15 lie kłamać 



16 series  serial  
17 direct  reżyserować 

18 lead  główna rola  
19 cast  obsada  
20 soldier  żołnierz 
21 protect  chronić 
22 unexpected  nieoczekiwany  
23 enemy  wróg 
24 be filled with  być przepełnionym (np. radością) 
25 action  akcja  
  part 2 część 2 

26 suspense  stan napięcia,zawieszenia 
27 jump (o fabule) skakać, np. w czasie 
28 computer graphics  grafika komputerowa 
29 compose  komponować  
30 must-see coś co trzeba koniecznie zobaczyć 
31 truly naprawdę 
32 special effects  efekty specjalne  
33 be set  (o akcji filmu) być osadzonym, toczyć się 
34 be related  być spokrewnionym  

35 soundtrack  ścieżka dźwiękowa  
36 release  wprowadzić na ekrany  
37 lead role główna rola  
38 animation film film animowany  
39 emotions  emocje  

40 be based on  (o filmie) być opartym na  

41 be fully booked (o miejscach na sali) wszystkie są zajęte  

42 row  rząd miejsc (w kinie itd.) 
  FUNCTIONS    
43 I'd like two tickets for… Chciałbym dwa bilety na… 
44 Are there tickets available for/to see… Czy są bilety na… 
45 Anywhere near the front/back./ Somewhere in 

the middle. 
Gdziekolwiek z przodu/tyłu.Gdzieś w środku. 

46 For which showing? Na który seans? 

47 I'm sorry-it's fully booked, Przepraszam. Wszystkie miejsca są zarezerwowane.  

48 Where would you like to sit? Gdzie chciałbyś  siedzieć? 
49 You're in seat… in row… Masz miejsce… w rzędzie… 
50 That's £ …, please. To będzie … funtów. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Culture Corner    

1 trip of a lifetime  podróż życia  

2 magical world  magiczny świat 

3 be set  być położonym  

4 acre akr (ok. 4000 metrów kwadratowych) 

5 theme park  tematyczny park rozrywki  

6 incredible  niesamowity, niezwykły  

7 water park  park wodny  

8 fabulous  fantastyczny, wspaniały  

9 ride atrakcja w parku rozrywki  

10 attraction  atrakcja 

11 fairytale  bajka  

12 land kraina 

13 kingdom królestwo  

14 elegant  elegancki  

15 sth takes sb's breath away  coś zapiera dech w piersiach  

16 wild  dziki 

17 waterslide  zjeżdżalnia wodna  

18 experience  doświadczyć 

19 monster waves  ogromne fale  

20 thrilling  ekscytujący  

21 out of control  poza kontrolą 

22 mine  kopalnia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 8 

 

  8.0 Module page    
1 snail  ślimak 
2 berry  jagoda  
3 celery  seler 
4 shrimp  krewetka  
5 cucumber  ogórek 
6 honey  miód 
7 ant mrówka  
8 bee pszczoła  
9 insect  owad 
10 contain sugar  zawierać cukier  

11 boiling  (o wodzie) gotująca się  

12 spinach  szpinak  
13 strawberry  truskawka  
14 tuna  tuńczyk  
15 grape  winogrono  
 

  8.1 Cycle of life    

  part 1 część 1 

1 squirrel wiewiórka  
2 grasshopper konik polny  
3 fox lis  

4 wolf wilk 
5 sheep owca 
6 hen kura  
7 food chain łańcuch pokarmowy  
8 snake  wąż 
9 hawk jastrząb  

10 bacteria  bakterie  

11 earthworm  dżdżownica  

12 caterpillar gąsienica 
13 link in the chain  ogniwo łańcucha, etap łańcucha pokarmowego 

14 humans ludzie 

15 energy energia 
16 pass przechodzić 

17 organism organizm 
18 energy flow  przepływ energii 
  part 2 część 2 

19 to put it simply  aby ująć to prosto  
20 animal kingdom królestwo zwierząt 

21 soil  gleba 
22 herbivore zwierzę roślinożerne  
23 carnivore  zwierzę mięsożerne 
24 omnivore zwierzę wszystkożerne  
25 take a look spojrzeć, popatrzeć 



26 primary producer  producent pierwszego rzędu (w łańcuchu pokarmowym) 

27 locust  szarańcza 
28 primary consumer  konsument pierwszego rzędu (w łańcuchu pokarmowym) 

29 secondary consumer konsument drugiego rzędu (w łańcuchu pokarmowym) 

30 tertiary consumer  konsument trzeciego rzędu (w łańcuchu pokarmowym) 

31 decomposer  organizm powodujący rozkład innych organizmów po ich 
śmierci 

32 break down powodować rozkład, rozkładać 
33 nutrient  substancja odżywcza 
34 disappearance  (o zwierzętach) wyginięcie  
35 species gatunek  
 

 

  8.2 Takeaways   

  part 1 część 1 

1 takeaway potrawa na wynos  

2 main meal  danie główne 
3 side dish  przystawka  
4 dessert deser 
5 sour kwaśny 
6 noodles kluski 
7 bean sprout kiełki fasoli 
8 pancake  naleśnik 
9 chicken tikka masala  kurczak tikka masala  

10 fried smażony  

11 pasta  pasta (wszelkie rodzaje makaronu, pierożków) 

12 lamb jagnięcina  
13 spring roll sajgonka  
14 cheese sticks paluszki serowe  
15 mineral water  woda mineralna  
16 smoothie  Koktajl  mleczny  

17 sparkling water woda gazowana  
18 curry curry  
19 crispy  (o potrawie) kruchy, chrupiący  
20 topping  dodatek do wierzchu np. pizzy  

  part 2 część 2 

21 plain  bez dodatków  
22 treat  smakołyk  
23 spicy  pikantny  
24 invention  wynalazek  
25 immigrant  imigrant 
26 doner kebab kebab 
27 garlic  czosnek  
28 chilli sauce  sos chilli 
29 order food zamawiać danie w restauracji  



  FUNCTIONS    
30 Can I take your order? Czy mogę przyjąć zamówienie? 

31 What would you like? Co sobie życzysz? 
32 Is there anything else? Czy jest coś innego? 

33 That's £… altogether. To będzie kosztowało… w sumie.  

34 Could you give me your name and address? Czy może mi pan/pani podać swoje nazwisko oraz adres? 

35 Your order will be there in… Pana/Pani zamówienie zostanie zrealizowane za… 

36 Yes, I'd like to order…, please. Tak, chciałbym zamówić… 
37 I'd like… Chciałbym… 
38 No, thank you. That's all. Nie, dziękuję. To wszystko. 
39 I'm … and I live at… Nazywam się… i mieszkam… 
40 Thank  you. Dziękuję.  
 

 

  8.3 Eating out    

  part 1 część 1 

1 entrance  wejście  

2 vegetarian dish  danie wegetariańskie  
3 stingray ogończa 
4 school of fish  ławica ryb  
5 napkin serwetka  
6 underwater pod wodą 
7 lift podnieść 
8 deadly  śmiertelnie niebezpieczny  
9 shark  rekin 

10 nightmare  koszmar  

11 nation państwo  

12 critic krytyk (sztuki,muzyczny, filmowy,literacki) 
13 chain sieć sklepów 
14 luxury  luksusowy  
15 spiral staircase  schody kręcone 
16 sunlight  światło słoneczne 

17 below the surface  pod powierzchnią 
18 turtle  żółw wodny  
19 sea life fauna morska  
20 fit zmieścić, pomieścić 

21 book zarezerwować 
  part 2 część 2 

22 in advance  wcześniej  

23 shock  szok 
24 two-course meal  posiłek składający się z dwóch dań 
25 it's worth it  jest tego wart  
26 beauty  piękno  
27 ocean  ocean 
28 wet mokry  
29 be located  znajdować się, być usytuowanym  



30 make a reservation  zarezerwować 
31 lobster  homar 

32 traditional  tradycyjny  

33 bill rachunek  

34 house special specjalność zakładu  

35 pudding  deser, pudding  

36 starter  przekąska  
37 mouth-watering  apetyczny  
38 reasonable  rozsądny  
39 five-star  (o hotelu, restauracji itd.) pięciogwiazdkowy  
40 dish  potrawa 
41 staff personel 
42 service  obsługa  
 

  8.4 World cuisine    
1 buy strange fruit  kupować dziwne owoce  

2 try regional dishes  próbować potraw regionalnych  
3 treat yourself to sweets  częstować się słodyczami  
4 try different types of bread próbować różnych rodzajów chleba  
5 take part in a cookery contest  brać udział w konkursie gotowania  
6 passion pasja  
7 experience  doświadczać, próbować 
8 capital city  stolica  
9 in fact  faktycznie, rzeczywiście 

10 mixture  mieszanka  

11 unique niepowtarzalny, unikatowy  

12 section dział 
13 sample próbować, kosztować 
14 regional miejscowy,regionalny  
15 highlight główna atrakcja  
16 demonstration pokaz.prezentacja  

17 cookery  sztuka kulinarna  
18 feast for the eyes uczta dla oczu  
19 stomach  żołądek  
20 food lover entuzjasta dobrego jedzenia  

 

  8.5 Home remedies    

  part 1 część 1 

1 home remedy  lekarstwo domowej roboty 
2 minor illness niegroźna dolegliwość 
3 sore throat  ból gardła  
4 temperature  gorączka, temperatura  
5 stomach ache  ból brzucha  

6 nasty cough paskudny kaszel 
7 cold  przeziębienie  
8 headache ból głowy  

9 earache ból ucha  



10 remedy  lekarstwo  

11 at hand  pod ręką  

12 toothache ból zęba  
13 relief ulga  
14 dip zanurzyć na krótką chwilę 
15 cotton pad  wacik  
16 vanilla extract  wyciąg z wanilii 
17 dab delikatnie przecierać 
  part 2 część 2 

18 numb pozbawiony czucia 
19 ingredient  składnik 
20 get rid of  pozbyć się czegoś 

21 nasty  paskudny  
22 drag męka, udręka  
23 ginger tea herbata imbirowa  
24 tablet  tabletka, pastylka  
25 teaspoonful zawartość łyżeczki do herbaty  
26 mint mięta 
27 cooling  chłodzący  
28 reduce obniżać, redukować 

29 take away  usunąć, zlikwidować 
30 excess heat  nadmiar ciepła 
31 medicine lekarstwo  
32 cough syrup syrop na kaszel 
33 stop sth in its tracks  powstrzymać rozwój 
34 treat leczyć 
  part 3 FUNCTIONS   część 3 

35 Are you OK.?/alright? Dobrze się czujesz? 
36 What's wrong?/What's the matter? Co jest nie tak?/Co się dzieje? 
37 You don't look well. Nie wyglądasz dobrze.  
38 You look ill. Wyglądasz na chorego.  
39 Oh dear! I'm so  sorry! O jej! Przepraszam! 

40 I'm sorry to hear that.  Przykro mi to słyszeć. 
41 Poor you!/ You poor thing! Biedaku!/Biedaczysko! 
42 How awful! Jakie to okropne! 
43 What a drag! Co za męka! 
44 Sorry to hear about the (headache). Przykro mi, że (boli Cię głowa). 
45 I feel terrible/awful. Czuję się okropnie/strasznie. 
46 I have a terrible/dreadful (headache). Mam okropny/straszny (ból głowy). 

47 I don't feel well at all. Nie czuję się dobrze.  
48 My (tooth) is hurting. Boli mnie (ząb). 
49 Why don't you (take an aspirin) ? Dlaczego nie (weźmiesz aspiryny) ? 
50 You should/ought to (drink some hot tea). Powinieneś (napić się gorącej herbaty). 

51 If I were you, I'd (go straight to bed).  Na twoim miejscu (poszedłbym prosto do łóżka). 

52 The best thing you can do is (to see the doctor). Najlepsze co możesz zrobić, to (pójść do lekarza). 

 



  8.6 Food origins    

  part 1 część 1 

1 origins  pochodzenie, powstanie,początki  
2 snack  przekąska 
3 sandwich kanapka 
4 milkshake koktajl mleczny 
5 chocolate chip cookies  ciasteczka z kruszoną czekoladą 

6 muffin babeczka 
7 fruit salad sałatka owocowa 
8 ice lolly lody na patyku 

9 cheeseburger cheeseburger 
10 crisps czipsy  

11 pretzel precel 

12 energy bar baton energetyzujący  
13 tasty  smaczny  
14 salty  słony 
15 delicious pyszny 
16 healthy zdrowy 
17 crunchy (o jedzeniu) chrupiący  
18 refreshing (o napoju) orzeźwiający  

19 filling  (o posiłku) sycący  
20 light (o posiłku) lekkostrawny  

21 greasy tłusty  
22 oily (o posiłku) tłusty, ociekający tłuszczem 
  part 2 część 2 

23 invent  wynaleźć 
24 by accident  przypadkowo 
25 popular  znany, popularny  
26 fortunate mający szczęście  
27 at least  przynajmniej  
28 customer klient  
29 throw away  wyrzucić 

30 cover przykryć 
31 slice  pokroić na plasterki  
32 hope for the best  mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze  
33 hire zatrudnić 
34 crispy  kruchy  
35 paper-thin cienki jak papier 
36 deep-fry  smażyć w głębokim tłuszczu 
37 fork widelec 
38 heap posypać obficie  
39 own  mieć, posiadać 
40 spoon  łyżka 
41 boiled gotowany  

42 baked pieczony 
43 chop posiekać 
44 tip napiwek 
 



  CLIL (Science)   
1 hive  ul 

2 cell komórka 
3 larva larwa 
4 pupa poczwarka  
5 queen królowa 
6 worker bee pszczoła robotnica  
7 drone truteń 
8 life cycle cykl rozwojowy  
9 colony  kolonia (np. mrówek) 

10 in length na długość 

11 lay eggs (o zwierzętach) składać jaja  

12 hexagonal  sześcioboczny  
13 wax wosk (pszczeli) 
14 worm  robak 
15 hatch  wylęgać się 
16 develop  rozwijać się 

17 nectar nektar 
18 mate  parzyć się, kojarzyć w parę  
19 for free za darmo  

20 throw out  wyrzucić, usunąć 

21 speed  prędkość 
22 weight ciężar 
23 pollen pyłek kwiatowy  
24 turn into  zamieniać się w  
 


