
 

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 1 

 

Skrypt do podręcznika Blaze 1 utworzony został przez wydawnictwo Express 

Publishing, dostępny również na stronie  http://vipclub.egis.com.pl/ 

  1. Hello   

  Module Page   

1 the USA Stany Zjednoczone 

2 American amerykański, Amerykanin/Amerykanka 

3 the UK Zjednoczone Królestwo 

4 British brytyjski, Brytyjczyk/Brytyjka 

5 Russia Rosja 

6 Russian rosyjski, Rosjanin/Rosjanka 

7 Egypt Egipt 

8 Egyptian egipski, Egipcjanin/Egipcjanka 

9 Spain Hiszpania 

10 Spanish hiszpański, Hiszpan/Hiszpanka 

11 Chile Chile 

12 Chilean chilijski, Chilijczyk/Chilijka 

13 Turkey Turcja 

14 Turkish turecki, Turek/Turczynka 

15 Japan Japonia 

16 Japanese japoński, Japończyk/Japonka 

17 Canada Kanada 

18 Canadian kanadyjski, Kanadyjczyk/Kanadyjka 

19 Australia Australia 

20 Australian australijski, Australijczyk/Australijka 

21 Argentina Argentyna 

22 Argentinian argentyński, Argentyńczyk/Argentynka 

23 Greece Grecja 

24 Greek grecki, Grek/Greczynka 

25 membership card karta członkowska 

26 ticket bilet 

27 map mapa 

 

 

 

 

 

 

http://vipclub.egis.com.pl/


  1.1 Hi!   

1 say goodbye pożegnać się 

2 introduce yourself przedstawić się 

3 Hi! Cześć! 

4 Nice to meet you. Miło Cię poznać. 

5 How's it going? Jak leci? 

6 Not bad. Nieźle. 

7 And you? A u Ciebie?/A Ty? 

8 I'm fine. W porządku. 

9 Goodbye. Do widzenia. 

10 See you later. Do zobaczenia później. 

11 Take care. Trzymaj się. 

12 See you. Do zobaczenia. 

13 Good morning/evening/afternoon/night. Dzień dobry./Dobry wieczór./Dobranoc. 

14 So-so. Tak sobie. 

15 It's a pleasure to meet you. Miło Cię poznać. 

16 How are you? Jak się masz? 

17 How's everything? Jak leci? Jak idą sprawy? 

18 I'm OK. W porządku. 

 

  1.2 Names   

1 alphabet alfabet 

2 letter litera 

3 spell literować 

4 pronoun zaimek 

5 proper name nazwa własna 

6 place miejsce 

7 capital letter wielka litera 

8 What's your name? Jak masz na imię? 

9 surname nazwisko 

10 How do you spell that? Jak się to pisze? 

11 famous people sławni ludzie 

 

  1.3 Numbers & Colours   

  Part One Część Pierwsza 

1 cardinal number liczebnik  główny 

2 zero/nought zero 

3 one jeden 

4 two dwa 

5 three trzy 

6 four cztery 

7 five pięć 

8 six sześć 

9 seven siedem 

10 eight osiem 



11 nine dziewięć 

12 ten dziesięć 

13 eleven jedenaście 

14 twelve dwanaście 

15 thirteen trzynaście 

16 fourteen czternaście 

17 fifteen piętnaście 

18 sixteen szesnaście 

19 seventeen siedemnaście 

20 eighteen osiemnaście 

21 nineteen dziewiętnaście 

  Part Two Część Druga 

22 twenty dwadzieścia 

23 thirty trzydzieści 

24 forty czterdzieści 

25 fifty pięćdziesiąt 

26 sixty sześćdziesiąt 

27 seventy siedemdziesiąt 

28 eighty osiemdziesiąt 

29 ninety dziewięćdziesiąt 

30 a/one hundred sto 

31 number liczba 

32 classroom klasa 

33 desk ławka szkolna 

34 colour kolor 

35 red czerwony 

36 green zielony 

37 blue niebieski 

38 white biały 

39 yellow żółty 

40 purple fioletowy 

41 black czarny 

42 brown brązowy 

43 orange pomarańczowy 

44 It's my birthday today. Dziś są moje urodziny. 

45 unlucky pechowy 

 

  1.4 What's your …?   

1 What's your telephone number? Jaki jest Twój numer telefonu? 

2 That's right. Zgadza się. 

3 What's your address? Jaki jest Twój adres? 

4 card karta (zawierająca informację o kimś), wizytówka 

5 address adres 

6 single kawaler, panna 

7 married mężczyzna żonaty, kobieta zamężna 



8 Can I help you? W czym mogę pomóc? 

9 join a club zostać członkiem klubu 

10 certainly oczywiście 

11 last name nazwisko 

12 Here's your card. Oto Twoja karta członkowska. 

13 age wiek 

14 city miasto 

15 want chcieć 

16 become zostać 

17 member członek klubu 

18 work pracować 

 

  1.5 Where … from?   

1 country kraj 

2 continent kontynent 

3 nationality narodowość 

4 Europe Europa 

5 Asia Azja 

6 Africa Afryka 

7 Oceania Oceania 

8 Antarctica Antarktyda 

9 Mexico Meksyk 

10 Brazil Brazylia 

11 Italy Włochy 

12 France Francja 

13 China Chiny 

14 Brazilian Brazylijczyk, Brazylijka 

15 French Francuz, Francuzka 

16 Mexican Meksykanin, Meksykanka 

17 Italian Włoch, Włoszka 

18 Chinese Chińczyk, Chinka 

19 flag flaga 

20 favourite ulubiony 

21 sport sport 

22 global village globalna wioska 

 

  1.6 People at work   

1 job praca, zajęcie, posada 

2 nurse pielęgniarka 

3 actor aktor 

4 astronaut astronauta 

5 teacher nauczyciel, nauczycielka 

6 singer piosenkarz, piosenkarka 

7 pilot pilot 

8 waiter kelner 



9 doctor lekarz 

10 actress aktorka 

11 waitress kelnerka 

12 athlete lekkoatleta 

13 What do they do? Czym się zajmują? 

14 famous for słynący z czegoś 

15 nickname przezwisko 

16 mean znaczyć 

17 pretty ładny, śliczny 

18 gold złoty 

19 football shirt koszulka piłkarska 

20 full name imię i nazwisko 

21 town małe miasto, miasteczko 

 

  1. Culture Corner   

1 match dopasować 

2 be sure of być pewnym czegoś 

3 official oficjalny 

4 join łączyć, spajać 

5 cross krzyż 

6 represent przedstawiać, symbolizować, reprezentować 

 

  2. My world   

  Module Page   

1 mum/mother mama, matka 

2 dad/father tata, ojciec 

3 brother brat 

4 grandma/grandmother babcia 

5 sister siostra 

6 grandpa/grandfather dziadek 

7 short krótki 

8 dark ciemne 

9 long długie 

10 curly kręcone 

11 straight proste 

12 fair jasne 

13 job advert ogłoszenie o pracy, oferta pracy 

14 website strona internetowa 

15 film character bohater filmowy 

 

 

 

 



  2.1 Job interview   

1 job praca, zajęcie, posada 

2 architect architekt 

3 musician muzyk 

4 firefighter strażak 

5 photographer fotograf 

6 chef kucharz, szef kuchni 

7 secretary sekretarka 

8 bus driver kierowca autobusu 

9 police officer policjant, policjantka 

10 taxi driver taksówkarz 

11 salesperson sprzedawca 

12 who kto 

13 what co 

14 how jak 

15 How old is he? Ile on ma lat? 

16 where gdzie 

17 when kiedy 

18 which który 

19 have a seat usiądź 

20 full name pełne imię i nazwisko 

21 What do you do? Czym się zajmujesz? 

22 Which days can you work? W które dni możesz pracować? 

23 When can you start? Kiedy możesz zacząć? 

24 apply for a position starać się o posadę 

25 advertisement ogłoszenie 

26 interview rozmowa kwalifikacyjna 

27 part-time w niepełnym wymiarze godzin 

 

  2.2 Family members   

1 family rodzina 

2 relative krewny 

3 family tree drzewo genealogiczne 

4 grandparent dziadek lub babcia 

5 grandson wnuk 

6 granddaughter wnuczka 

7 uncle wujek 

8 aunt ciocia 

9 cousin kuzyn, kuzynka 

10 an only child jedynak 

11 parent rodzic 

12 son syn 

13 wife żona 

14 husband mąż 

15 daughter córka 



16 royal family rodzina królewska 

17 queen królowa 

18 child dziecko 

19 prince książę 

20 princess księżniczka 

21 popular popularny 

22 palace pałac 

23 home dom 

24 pet zwierzątko domowe 

25 corgi dog corgi, Welsh corgi cardigan (rasa psa) 

26 next in line następny w kolejności 

27 become zostać, stać się 

27 king król 

 

  2.3 Family bonds   

1 amazing niezwykły, wyjątkowy 

2 talent talent 

3 special szczególny, wyjątkowy 

4 teenager nastolatek, nastolatka 

5 painter malarz 

6 poet poeta 

7 Lithuania Litwa 

8 American Amerykanin, Amerykanka 

9 close bliski 

10 motto motto 

11 work hard ciężko pracować 

12 believe wierzyć, uważać, że 

13 say powiedzieć, mówić 

14 goal cel 

15 help pomagać 

16 poor biedny 

17 around the world na całym świecie 

18 Write back soon. Odpisz wkrótce. 

 

  2.4 People & Birthdays   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 plump pulchny 

2 short niski 

3 tall wysoki 

4 thin chudy 

5 ugly brzydki 

6 cute milutki, uroczy 

7 pretty ładny, śliczny 

8 handsome przystojny 



9 young młody 

10 old stary 

11 artist artysta 

12 ordinal number liczebnik porządkowy 

13 first pierwszy 

14 second drugi 

15 third trzeci 

16 fourth czwarty 

17 fifth piąty 

18 sixth szósty 

19 seventh siódmy 

20 eighth ósmy 

21 ninth dziewiąty 

22 tenth dziesiąty 

23 eleventh jedenasty 

24 twelfth dwunasty 

25 thirteenth trzynasty 

26 fourteenth czternasty 

27 fifteenth piętnasty 

28 sixteenth szesnasty 

29 seventeenth siedemnasty 

      

  Part Two Część Druga 

30 eighteenth osiemnasty 

31 nineteenth dziewiętnasty 

32 twentieth dwudziesty 

33 twenty-first dwudziesty pierwszy 

34 twenty-second dwudziesty drugi 

35 thirtieth trzydziesty 

36 month miesiąc 

37 season pora roku 

38 winter zima 

39 spring wiosna 

40 summer lato 

41 autumn jesień 

42 December grudzień 

43 January styczeń 

44 February luty 

45 March marzec 

46 April kwiecień 

47 May maj 

48 June czerwiec 

49 July lipiec 

50 August sierpień 

51 September wrzesień 

52 October październik 



53 November listopad 

54 When's your birthday? Kiedy są Twoje urodziny? 

55 It's on … Są … 

56 calendar kalendarz 

57 best friend najlepszy przyjaciel 

58 fun to be with miły, zabawny 

 

  2.5 Characters   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 strong silny 

2 smart inteligentny 

3 clever zdolny, bystry 

4 fast szybki 

5 brave odważny 

6 angry zły, rozgniewany 

7 quiet cichy 

8 destroy zniszczyć 

9 huge wielki 

10 dark (o skórze) ciemny 

11 beard broda 

12 moustache wąsy 

13 superhero superbohater 

14 supervillain złoczyńca, czarny charakter 

15 secret agent tajny agent 

16 nearly prawie 

17 face twarz 

18 body ciało 

      

  Part Two Część Druga 

19 god bóg, bożek 

20 world świat 

21 blond (o włosach) blond 

22 in trouble w kłopotach 

23 humanoid robot android 

24 be out to destroy być gotowym do zniszczenia 

25 skin skóra 

26 real realny, rzeczywisty 

27 brilliant scientist znakomity naukowiec 

28 dangerous niebezpieczny 

29 twin bliźniak 

30 silver (o włosach) srebrzysty 

31 find out dowiedzieć się 

32 funny zabawny 

33 polite grzeczny, uprzejmy 



34 beautiful piękny 

35 serious poważny 

 

  2.6 My pet   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 small mały 

2 eye oko 

3 big duży 

4 ear ucho 

5 rabbit królik 

6 leg noga 

7 turtle żółw wodny 

8 tail ogon 

9 horse koń 

10 head głowa 

11 snake wąż 

12 nose nos 

13 mouth usta 

14 hamster chomik 

15 sharp ostry 

16 beak dziób 

17 canary kanarek 

18 monkey małpa 

19 wing skrzydło 

20 parrot papuga 

21 forum forum internetowe 

22 strange dziwny 

23 common pospolity 

24 boring nudny 

25 teen nastolatek 

26 owner właściciel 

27 unusual niezwykły 

28 friendly przyjacielski 

29 playful lubiący się bawić 

30 allergic to uczulony na 

31 skunk skunks 

      

  Part Two Część Druga 

32 smelly śmierdzący 

33 clean czysty 

34 kangaroo kangur 

35 rare rzadki 

36 part część np. rodziny 

37 jump over przeskoczyć 



38 fence ogrodzenie, płot 

39 leave opuszczać, wyjeżdżać 

40 farm farma 

41 racing pigeon gołąb sportowy 

42 top speed prędkość maksymalna 

43 gentle łagodny 

44 bathing kąpiel 

45 water bowl miska na wodę 

46 red-kneed tarantula ptasznik czerwonokolanowy 

47 dangerous niebezpieczny 

48 shy nieśmiały 

49 hold trzymać 

50 post opublikować (np. na blogu) 

51 soft miękki 

52 large duży 

53 heavy ciężki 

54 careful ostrożny 

55 colourful kolorowy 

56 expensive drogi 

57 take care of opiekować się 

58 scary przerażający 

59 wolfhound wilczarz (np. irlandzki) 

60 dog breed rasa psa 

61 noisy hałaśliwy 

 

  2. CLIL (Geography)   

1 capital city stolica 

2 be called być nazywanym 

3 own własny 

4 around około 

5 main główny, najważniejszy 

6 population populacja, liczba ludności 

 

  3. Around the clock   

  Module page   

1 around the clock cały czas 

2 vet weterynarz 

3 gardener ogrodnik 

4 theme park mascot maskotka parku rozrywki 

5 baker piekarz 

6 accountant księgowy 

7 pizza delivery boy dostawca pizzy 

8 police officer policjant, policjantka 

9 cashier kasjer 

10 look after opiekować się 



11 sick chory 

12 pose pozować 

13 change reszta 

14 financial record dokumentacja finansowa 

15 shift zmiana 

16 long hours długi czas pracy 

17 part-time na część etatu 

18 full-time na pełny etat 

19 class timetable szkolny plan zajęć, plan lekcji 

20 daily routine codzienny plan dnia 

21 ravenmaster osoba opiekująca się krukami w londyńskiej the Tower 

 

  3.1 Daily routines   

1 lessons finish lekcje kończą się 

2 have dinner jeść kolację 

3 get up wstawać z łóżka 

4 go to bed kłaść się spać 

5 have breakfast jeść śniadanie 

6 have lunch jeść lunch 

7 get home przyjść/przyjechać/dotrzeć do domu 

8 get dressed ubrać się 

9 do my homework odrobić zadanie domowe 

10 go to school iść do szkoły 

11 watch TV oglądać telewizję 

12 have a shower wziąć prysznic 

13 by plane samolotem 

14 by train/tube pociągiem/metrem 

15 by bus autobusem 

16 by bike rowerem 

17 by car samochodem 

18 by ship statkiem 

19 on foot pieszo 

20 flat mieszkanie 

21 at noon w południe 

22 in the morning rano 

23 in the afternoon po południu 

24 in the evening wieczorem 

25 first pierwszy 

26 then następnie, potem 

27 after that potem 

 

 

 

 



  3.2 Day in, day out   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 day in day out każdego dnia 

2 tailor krawiec 

3 make clothes szyć ubrania 

4 dishwasher pomywacz, pomywaczka 

5 do the washing-up zmywać naczynia 

6 fashion designer projektant mody 

7 design projektować 

8 nurse pielęgniarka 

9 take care of opiekować się 

10 reporter reporter 

11 interview people przeprowadzać wywiady 

12 butcher rzeźnik, właściciel sklepu mięsnego 

13 sell meat sprzedawać mięso 

14 dog walker 
osoba zawodowo zajmująca się wyprowadzaniem 
psów na spacer 

15 walk dogs wyprowadzać psy 

16 taxi driver taksówkarz 

17 drive a taxi prowadzić taksówkę 

18 lifeguard ratownik wodny 

19 help swimmers pomagać osobom, które pływają 
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20 TV presenter prezenter telewizyjny 

21 TV studio studio telewizyjne 

22 work 9 to 5 
pracować w pełnym wymiarze godzin, zwykle od 9:00 
do 17:00 

23 hospital szpital 

24 work a shift pracować w systemie zmianowym 

25 work long hours pracować długo, w godzinach ponadwymiarowych 

26 in trouble w tarapatach, mieć kłopoty 

27 relax relaksować się 

28 drive prowadzić samochód, autobus itd. 

29 teach uczyć 

30 go pójść, iść 

31 live mieszkać 

32 write pisać 

33 play grać w coś 

34 look patrzeć 

35 member członek drużyny, klubu itd. 

36 table tabela 

37 email email 

38 pen-friend korespondencyjny przyjaciel 

 



  3.3 The time   

1 o' clock punktualnie o danej godzinie 

2 (a) quarter past kwadrans po 

3 half past/thirty wpół do 

4 (a) quarter to za kwadrans 

5 tell the time określić czas 

6 What time is it? Która godzina? 

7 minute minuta 

8 am przed południem 

9 pm po południu 

10 midnight północ 

11 days of the week dni tygodnia 

12 Monday poniedziałek 

13 Tuesday wtorek 

14 Wednesday środa 

15 Thursday czwartek 

16 Friday piątek 

17 Saturday sobota 

18 Sunday niedziela 

19 Excuse me, do you have the time? Przepraszam, która godzina? 

20 busy zajęty, zapracowany 

21 clock zegar 

22 strike (o zegarze) wybijać godziny 

 

 

 

  3.4 School days   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 Maths matematyka 

2 PE (Physical Education) WF (wychowanie fizyczne) 

3 ICT (Information and Communication Technology) informatyka 

4 Science przedmioty ścisłe 

5 Geography geografia 

6 English język angielski 

7 Music muzyka 

8 History historia 

9 Art plastyka 

10 like lubić 

11 late późno 

12 break przerwa 

13 lunch break przerwa obiadowa 

14 small mały 

15 village wioska, wieś 

16 share books wspólnie używać książki 
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17 don't mind nie mieć nic przeciwko 

18 lucky mający szczęście 

19 electricity energia elektryczna 

20 hot meal gorący posiłek 

21 school canteen stołówka szkolna 

22 do chores wykonywać prace domowe 

23 fetch water przynieść wodę 

24 wood drewno 

25 under pod 

26 bed net moskitiera 

27 protect from chronić przed 

28 mosquito komar 

29 share the bed spać w jednym łóżku 

30 chat online czatować, rozmawiać za pomocą internetu 

31 similar podobny 

32 lifestyle styl życia 

 

 

  3.5 Unusual jobs   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 job quality 
cechy charakteru niezbędne do wykonywania danego 
zawodu 

2 brave odważny 

3 friendly przyjacielski 

4 sociable towarzyski 

5 hardworking pracowity 

6 fit sprawny fizycznie 

7 careful ostrożny 

8 polite grzeczny, uprzejmy 

9 calm spokojny 

10 patient cierpliwy 

11 creative kreatywny 

12 indoors wewnątrz 

13 outdoors na zewnątrz, pod gołym niebem 

14 waterslide tester 
osoba zawodowo zajmująca się testowaniem 
zjeżdżalni na basenach 

15 zoom pędzić, śmigać 

16 on holiday na wakacjach 

17 full-time job praca na pełny etat 

18 slide ślizgać się 

19 check sprawdzić 

20 splash plusk, chlupot 

21 adrenaline factor dreszczyk emocji 



22 report raport, sprawozdanie 
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23 pool basen 

24 chilly chłodno 

25 mascot maskotka 

26 fan fan 

27 entertain zabawiać 

28 publicity event 
wydarzenie medialne, organizowane dla zdobycia 
rozgłosu 

29 put on zakładać 

30 costume strój 

31 silly śmieszny, zabawny 

32 court boisko 

33 goodies smakołyki 

34 Mexican wave fala meksykańska 

35 do push-ups robić pompki 

36 team drużyna 

37 score strzelić gola, zdobyć punkt 

38 think up wymyślić 

39 excited podekscytowany 

40 thankfully na szczęście 

41 work part-time pracować w niepełnym wymiarze godzin 

42 tired zmęczony 

43 earnings zarobki 

44 duty obowiązek 

 

  3.6 Work routines   

1 feed karmić 

2 clean czyścić 

3 cage klatka 

4 different różny 

5 unusual niezwykły 

6 only jedyny 

7 tower wieża 

8 take care of opiekować się 

9 let out of the cages wypuścić z klatek 

10 before przed 

11 during podczas 

12 look after opiekować się 

13 until aż do 

14 love kochać 

15 fun zabawa 

16 pleasure przyjemność 

17 be part of być częścią 

18 graphic organiser organizer 



19 poster plakat 

20 Mounted Police policja konna 

21 prevented crime zapobiegać przestępczości 

22 patrol patrolować 

23 guard strażnik 

 

  Culture Corner   

1 middle środek 

2 school uniform mundurek szkolny 

3 trousers spodnie 

4 shirt koszula 

5 tie krawat 

6 easy łatwy 

7 choose wybierać 

8 form teacher wychowawca klasy 

9 take the register sprawdzać obecność 

10 assembly apel 

11 headteacher dyrektor 

12 read out notices czytać ogłoszenia na głos 

13 moral morał 

14 break przerwa 

15 club klub 

16 team drużyna 

17 photography fotografia 

18 prepare for przygotować się do 

19 thank goodness Dzięki Bogu! 

20 holiday wakacje 

21 during podczas 

22 over to you Twoja kolej (np. mówienia) 

23 important ważny 

 

  4. Free time   

  Module page   

1 rock climbing wspinaczka skalna 

2 hang gliding lotniarstwo 

3 model making modelarstwo 

4 dancing taniec 

5 snowboarding snowboarding 

6 reading czytanie 

7 windsurfing windsurfing 

8 bungee jumping skoki na bungee 

9 kayaking pływanie kajakiem 

10 collecting seashells zbieranie muszli 

11 outdoor activities aktywności na świeżym powietrzu 

12 indoor activities aktywności wewnątrz budynku, sporty halowe 



13 extreme sports sport ekstremalny 

14 hobby hobby 

15 fun fajny 

16 exciting ekscytujący 

17 thrilling pasjonujący, emocjonujący 

18 relaxing relaksujący 

19 amazing niesamowity, zdumiewający 

20 difficult trudny 

21 boring nudny 

22 dangerous niebezpieczny 

23 tiring męczący 

24 expensive drogi 

25 because ponieważ 

26 sports equipment sprzęt sportowy 

27 football mascot 
maskotka piłkarska (człowiek przebrany za daną 
postać) 

28 sports rules reguły gry 

 

  4.1 Be active   

1 ice hockey hokej na lodzie 

2 karate karate 

3 skateboarding skateboarding, jazda na deskorolce 

4 baseball baseball 

5 swimming pływanie 

6 cycling jazda na rowerze 

7 gymnastic gimnastyka 

8 bowling gra w kręgle 

9 tennis tenis 

10 basketball koszykówka 

11 martial arts sztuki walki 

12 football piłka nożna 

13 team drużyna 

14 west zachód 

15 stadium stadion 

16 mascot maskotka (człowiek przebrany za daną postać) 

17 come from pochodzić z 

18 space przestrzeń kosmiczna 

19 wear ubierać się w, nosić 

20 team kit strój klubowy 

21 nearby niedaleko 

22 raccoon szop pracz 

23 headdress przybranie głowy, pióropusz 

24 fan fan, entuzjasta 

25 be known as być znanym jako 

 



  4.2 Unusual sports   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 helmet kask 

2 boots wysokie buty 

3 football shirt koszulka 

4 socks skarpety 

5 shorts szorty, krótkie spodenki 

6 ball piłka 

7 take place odbyć się, mieć miejsce 

8 sporty wysportowany 

9 take a look at spojrzeć, przyjrzeć się 

10 well-known znany 

11 imagine wyobrażać sobie 

12 a cross between skrzyżowanie, mieszanka 

13 rule zasada 

14 player gracz, zawodnik 

15 team drużyna 

16 pitch boisko 

17 post słupek bramki 

18 net siatka 

19 bottom half dolna połowa 
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20 step krok 

21 kick kopnąć 

22 hit uderzyć 

23 throw rzucić 

24 mow the lawn kosić trawnik 

25 race ścigać się 

26 lawnmower kosiarka 

27 joke żart 

28 championship mistrzostwa 

29 engine silnik 

30 blade ostrze 

31 racer osoba biorąca udział w wyścigu 

32 safety bezpieczeństwo 

33 competition rywalizacja, konkurencja 

34 racket rakieta tenisowa 

35 shuttlecock lotka 

36 court kort 

37 wetsuit strój piankowy 

38 swimming suit strój kąpielowy 

 

 



 

  4.3 How often ... ?   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 leisure activities zajęcia rekreacyjne 

2 watch TV oglądać telewizję 

3 amusement park park rozrywki 

4 do voluntary work wykonywać prace społeczne 

5 listen to music słuchać muzyki 

6 hang out with friends spędzać czas z przyjaciółmi 

7 talk on the phone rozmawiać przez telefon 

8 surf the Net surfować po sieci 

9 play video games grać w gry wideo 

10 go dancing pójść potańczyć 

11 go to the cinema pójść do kina 

12 read magazines/newspapers/books czytać magazyny/gazety/książki 

13 go shopping pójść na zakupy 

14 exercise ćwiczyć 

15 always zawsze 

16 usually zwykle 

17 often często 

18 sometimes czasami 

19 rarely rzadko 

20 seldom bardzo rzadko 

21 never nigdy 
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22 once jeden raz 

23 twice dwa razy 

24 three times a day/a week/a month/a year trzy razy dziennie/tygodniowo/miesięcznie/do roku 

25 go bowling pójść grać w kręgle 

26 win wygrać 

27 manage poradzić sobie 

28 knock down pins strącić kręgle 

29 don't mind nie mieć nic przeciwko 

30 compete with walczyć z 

31 spare time czas wolny 

32 have practice trenować 

33 cheer loudly głośno kibicować 

34 go on a picnic pójść na piknik 

35 go to the gym pójść na siłownię 

36 have a shower wziąć prysznic 

37 cook diner gotować kolację 

38 go jogging pójść pobiegać 

39 go out with my friends pójść gdzieś z przyjaciółmi 

40 go to work/school pójść do pracy/szkoły 



41 get up early wstać wcześnie 

42 visit my cousins odwiedzać kuzynostwo 

 

  4.4 What's your hobby?   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 archery łucznictwo 

2 kart racing wyścigi gokartów 

3 golf golf 

4 gardening ogrodnictwo 

5 painting malarstwo 

6 jewellery making wyrób biżuterii 

7 playing music gra na instrumencie 

8 photography fotografowanie 

9 creative kreatywny 

10 related to związany z 

11 adventure przygoda 

12 paint war bitwa między dwiema drużynami paintballowymi 

13 woods las 

14 gun pistolet 

15 mask maska 

16 gloves rękawice 

17 suddenly nagle 

18 hit uderzyć 

19 action movie film akcji 

20 tournament turniej 
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21 field pole 

22 building budynek 

23 fantasy fantasy (gatunek literacki) 

24 spy szpieg 

25 adventurer poszukiwacz przygód 

26 plan plan 

27 shoot strzelać 

28 enemy wróg 

29 prop rekwizyt 

30 stay still nie ruszać się 

31 last trwać, nie wyczerpywać się 

32 hurt boleć 

33 gaming gra w gry komputerowe 

34 compete brać udział w zawodach 

35 online online, internetowy 

36 follower zwolennik, wielbiciel, sympatyk 

37 waste marnować 



38 fortunately na szczęście 

39 support wspierać 

40 square eyes być maniakiem telewizyjnym 

 

  4.5 Evening out   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 art gallery galeria sztuki 

2 fast food restaurant bar szybkiej obsługi 

3 sports centre centrum sportu 

4 cinema kino 

5 museum muzeum 

6 see a film obejrzeć film 

7 eat with friends zjeść coś z przyjaciółmi 

8 ancient statue starożytny posąg 

9 fossil skamieniałość 

10 painting obraz 

11 watch a sports event obserwować wydarzenie sportowe 

12 play sports uprawiać sporty 

13 busy zajęty, zapracowany 

14 Not really. Niezbyt. 

15 That's fine. W porządku. 

16 See you there. Do zobaczenia na miejscu. 

17 Sorry, I can't. Przepraszam, ale nie dam rady. 

18 I'm afraid I can't. Obawiam się, że nie dam rady 

19 pool basen 

20 school concert koncert szkolny 

21 special occasion specjalna okazja, wyjątkowe wydarzenie 
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22 at night w nocy 

23 at noon w południe 

24 junk food żywność niskiej jakości 

25 soft drinks napoje bezalkoholowe 

26 couch potato 
leniuch, kanapowiec (człowiek prowadzący leniwy 
tryb życia, długo przesiadujący przed telewizorem) 

27 change habits zmieniać przyzwyczajenia 

28 become healthy stać się zdrowym 

29 teen nastolatek 

30 wise mądry 

31 plenty of mnóstwo 

32 hungry głodny 

33 instead of zamiast 

34 biscuits herbatniki 

35 bowl miska 

36 glass szklanka 



37 delicious pyszny 

38 contain fat zawierać tłuszcz 

39 tasty smaczny 

40 turn on włączyć 

41 tune melodia 

 

  4.6 Go Extreme!   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 kitesurfing kitesurfing 

2 mountain biking kolarstwo górskie 

3 ice climbing wspinaczka lodowa 

4 sandboarding sandboarding 

5 scuba diving nurkowanie z akwalungiem 

6 sky-diving skoki spadochronowe 

7 white-water rafting spływ pontonami górską rzeką 

8 base jumping skoki spadochronowe z wysokich miejsc 

9 earth ziemia 

10 enjoy lubić 

11 fly across tu: przeskakiwać z fali na falę 

12 water woda 

13 go high unosić się wysoko 

14 air powietrze, przestrzeń powietrzna 

15 flying fish latająca ryba 

16 turtle żółw wodny 

17 along the way po drodze 
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18 instructor instruktor 

19 difficult sport trudny sport 

20 only a few tylko niektóre/nieliczne 

21 lesson lekcja 

22 learn the basics nauczyć się podstaw 

23 fun trick zabawna sztuczka 

24 dictionary słownik 

25 alphabetical order porządek alfabetyczny 

26 contain zwierać, mieć w zestawie 

27 pronunciation wymowa 

28 synonym synonim 

29 full stop kropka 

30 question mark znak zapytania, pytajnik 

31 comma przecinek 

32 exclamation mark wykrzyknik 

33 crazy about szaleć za, być zwariowanym na punkcie czegoś 

 



  4. CLIL (PE)   

1 bat kij (do krykieta lub baseballa) 

2 leg pad osłona golenia i kolana 

3 batsman zawodnik wybijający piłkę w krykiecie 

4 fielder 
łapacz, gracz drużyny broniącej (w baseballu, 
krykiecie) 

5 catch złapać 

6 bowler gracz serwujący (w krykiecie) 

7 fact fakt 

8 national narodowy 

9 contest tu: zawody sportowe 

10 of all time wszechczasów 

11 cricket ground boisko do krykieta 

12 home tu: siedziba 

 

  5. Rain or Shine   

  Module page   

1 park park 

2 amusement park park rozrywki 

3 sports centre centrum sportu 

4 café kawiarnia 

5 swimming pool basen pływacki 

6 aquarium akwarium, oceanarium 

7 stadium stadion 

8 theatre teatr 

9 ice rink lodowisko 

10 mall centrum handlowe 

11 go on rides 
korzystać z różnych urządzeń w parki rozrywki, jak np. 
rollercoaster 

12 waterslide zjeżdżalnia na basenie kąpielowym 

13 go shopping pójść na zakupy 

14 watch a film oglądać film 

15 have a snack zjeść przekąskę 

16 soft drink napój bezalkoholowy 

17 swimming pool pływać 

18 play games grać w gry zespołowe (np. w piłkę nożną) 

19 exotic egzotyczny 

20 swim with sharks pływać z rekinami 

21 watch a match oglądać mecz 

22 watch a performance oglądać przedstawienie 

23 skate jeździć na łyżwach 

24 climb walls wspinać się na sztucznej ścianie 

25 do aerobics uprawiać aerobik 

26 dolphin delfin 

27 reporter reporter 

28 postcard pocztówka 



29 jack-o'-lantern latarnia z wydrążonej dyni 

30 sparkler zimny ogień 

 

  5.1 Holiday time   

1 holiday wakacje 

2 activity zajęcie 

3 the Maldives Malediwy 

4 sunbathe opalać się 

5 beach plaża 

6 take pictures robić zdjęcia 

7 ancient temple starożytna świątynia 

8 shop kupować 

9 department store dom handlowy 

10 boat tour przejażdżka łodzią 

11 dance tańczyć 

12 flamenco flamenco 

13 chopstick (chińska) pałeczka 

14 mime pokazywać na migi 

15 watch oglądać 

16 make przygotować, zrobić 

17 eat jeść 

18 play grać (tu: w gry sportowe) 

19 drink pić 

20 cycle jeździć na rowerze 

21 listen słuchać 

22 write pisać 

23 run biegać 

24 talk on my mobile phone rozmawiać przez telefon komórkowy 

25 eat a sandwich zjeść kanapkę 

26 play football grać w piłkę nożną 

27 read a book czytać książkę 

28 listen to music słuchać muzyki 

29 run after biec za 

30 glue skleić 

 

  5.2 Carnival time   

1 carnival karnawał 

2 wear nosić, mieć na sobie 

3 colourful costumes kolorowe stroje 

4 sing śpiewać 

5 play music grać na instrumencie muzycznym 

6 throw rzucać 

7 streamer wstążka, serpentyna 

8 street parade parada uliczna 

9 breathe oddychać 



10 fire ogień 

11 right now w tej chwili 

12 beautiful piękny 

13 amazing wspaniały 

14 clown klown 

15 band zespół muzyczny 

16 samba samba 

17 fantastic fantastyczny, znakomity 

18 hope mieć nadzieję 

19 next year w przyszłym roku 

20 food jedzenie, żywność 

21 difference różnica 

22 event wydarzenie 

23 main główny 

 

 

  5.3 What's the weather like?   

1 What's the weather like? Jaka jest pogoda? 

2 weather pogoda 

3 cloudy pochmurny 

4 rain padać (o deszczu) 

5 warm ciepły 

6 windy wietrzny 

7 blow (o wietrze) wiać 

8 pour (o deszczu) lać 

9 sunny słoneczny 

10 cold zimny 

11 foggy mglisty 

12 freezing mroźny 

13 hot gorący 

14 snow padać (o śniegu) 

15 today dzisiaj 

16 watch TV oglądać telewizję 

17 sleep spać 

18 do homework odrabiać zadanie domowe 

19 teacher nauczyciel 

20 friend kolega, przyjaciel/koleżanka, przyjaciółka 

21 partner partner 

22 at the moment w tym momencie, w tej chwili 

23 have fun dobrze się bawić 

24 great wspaniały 

25 relax relaksować się 

26 jet ski jeździć na skuterze wodnym 

27 sail żeglować 

28 Lucky you! Szczęściarz z Ciebie! 



29 enjoy yourself baw się dobrze 

30 Talk to you later. porozmawiamy później 

 

  5.4 In all weathers   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 spring wiosna 

2 March marzec 

3 April kwiecień 

4 May maj 

5 pick flowers zbierać kwiaty 

6 bird ptak 

7 build a nest budować gniazdo 

8 have a picnic zorganizować piknik 

9 summer lato 

10 June czerwiec 

11 July lipiec 

12 August sierpień 

13 go sailing żeglować 

14 go windsurfing pływać na desce windsurfingowej 

15 go camping biwakować w namiocie 

16 autumn jesień 

17 September wrzesień 

18 October październik 

19 November listopad 

20 fly kite puszczać latawiec 
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21 pick apples zbierać jabłka 

22 rake leaves grabić liście 

23 winter zima 

24 December grudzień 

25 January styczeń 

26 February luty 

27 go skiing jeździć na nartach 

28 go sledging jeździć na sankach 

29 throw snowballs rzucać śnieżkami 

30 seasonal sezonowy 

31 greetings from pozdrowienia z 

32 camp biwakować w namiocie 

33 windsurf uprawiać windsurfing 

34 have a great time świetnie się bawić 

35 freezing mroźny 

36 outside na zewnątrz 

37 build a snowman lepić bałwana 



38 kid dziecko 

39 favourite ulubiony 

40 season pora roku 

 

  5.5 What are you wearing?   

1 gloves rękawiczki 

2 jacket kurtka 

3 boots wysokie buty 

4 scarf szalik 

5 coat płaszcz 

6 sweater sweter 

7 jeans dżinsy 

8 trainers buty do biegania, adidasy 

9 dress sukienka 

10 socks skarpety 

11 tie krawat 

12 belt pasek 

13 trousers spodnie 

14 shoes buty do biegania, adidasy 

15 T-shirt podkoszulek 

16 skirt spódnica 

17 tracksuit dres 

18 shirt koszula 

19 shorts krótkie spodenki, szorty 

20 blouse bluzka 

21 hat kapelusz 

22 towel ręcznik 

23 sandals sandały 

 

  5.6 Festive time   

1 festive odświętny 

2 celebration uroczystość 

3 eat turkey jeść indyka 

4 watch a parade oglądać paradę 

5 set off fireworks puszczać ognie sztuczne 

6 wave flags machać chorągiewkami 

7 have a barbecue grillować 

8 trick-or-treating 
w święto Halloween dziecięcy zwyczaj zbierania 
słodyczy pod groźbą psikusów 

9 dress up przebierać się 

10 toffee apple jabłko w polewie 

11 wonderful wspaniały 

12 witch czarownica 

13 pumpkin dynia 

14 ghost duch 



15 neighbourhood najbliższa okolica 

16 delicious pyszny 

17 nice hotel miły hotel 

18 arrival przyjazd, przybycie 

19 decorate dekorować 
20 maypole ozdobny słup, wokół którego odbywają się zabawy 

ludowe związane ze świętem wiosny 

21 pole maszt 

22 lovely cudowny, wspaniały 

23 happily radośnie 

 

  5. Culture Corner   

1 firework display pokaz ogni sztucznych 

2 bonfire ognisko 

3 baked potato pieczony ziemniak 

4 parkin pierniczek 

5 celebrate świętować 

6 failure niepowodzenie 

7 blow up wysadzić w powietrze 

8 Houses of Parliament Parlament Brytyjski 

9 take place mieć miejsce, wydarzyć się 

10 town miasteczko 

11 village wioska 

12 get together spotkać się 

13 light a bonfire rozpalać ognisko 

14 traditionally tradycyjnie 

15 dummy manekin 

16 hold trzymać 

17 traditional tradycyjny 

 

  6. Food for thought   

  Module page   

  Part One Część Pierwsza 

1 food for thought materiał do przemyśleń 

2 spinach szpinak 

3 potato ziemniak 

4 banana banan 

5 onion cebula 

6 tomato pomidor 

7 carrot marchew 

8 lemon cytryna 

9 broccoli brokuły 

10 apple jabłko 

11 cherry czereśnia, wiśnia 

12 strawberry truskawka 



13 orange pomarańcza 

14 pepper papryka 

15 cheese ser 

16 yoghurt jogurt 

17 milk mleko 

18 olive oil oliwa z oliwek 
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19 butter masło 

20 meat mięso 

21 fish ryba 

22 chicken kurczak 

23 egg jajko 

24 beans fasola 

25 rice ryż 

26 cereal płatki zbożowe 

27 bread chleb 

28 pasta makaron 

29 breakfast śniadanie 

30 lunch lunch 

31 dinner kolacja, obiad 

32 receipt rachunek 

33 menu menu 

34 supermarket section dział w supermarkecie 

35 joke żart 

 

  6.1 Festive food   

1 popcorn popcorn, prażona kukurydza 

2 pizza pizza 

3 ice cream lody 

4 sandwich kanapka 

5 burger hamburger 

6 sweets słodycze 

7 chocolate cake ciasto czekoladowe 

8 lemonade lemoniada 

9 milkshake koktajl mleczny 

10 water woda 

11 crisps czipsy 

12 salad sałatka 

13 hold a party organizować przyjęcie 

14 meal posiłek 

15 grape winogrono 

16 as soon as jak tylko ... 

17 the clock strikes ... zegar wybija ... 

18 bring przynosić 



19 good luck szczęście, powodzenie 

20 unlucky pechowy 

21 bake piec 

22 round cake okrągły placek 

23 coin moneta 

24 inside tu: do środka 

25 cut przeciąć, pociąć 

26 serve (o jedzeniu) serwować, podawać 

27 whole cały 

28 symbol symbol 

29 long life długie życie 

30 wallet portfel 

31 purse portmonetka 

32 peach brzoskwinia 

 

  6.2 Make a list   

1 bottle butelka 

2 glass szklanka 

3 carton karton 

4 cup filiżanka 

5 bowl miska 

6 bag torba 

7 jar słoik 

8 packet opakowanie, torebka 

9 slice kromka, kawałek 

10 pot kubeczek, plastikowy pojemnik 

11 loaf bochenek 

12 tin puszka 

13 piece kawałek 

14 spaghetti spaghetti (długi makaron) 

15 ketchup keczup 

16 baked beans fasola w sosie pomidorowym 

17 currency waluta 

18 pence pensy 

19 penny pens 

20 pound funt 

21 notes tu: banknoty 

 

  6.3 What's on the menu?   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 cheap tani 

2 tasty smaczny 

3 great way świetny sposób 

4 discover odkryć 



5 insect owad 

6 spider pająk 

7 protein białko 

8 fried tarantula smażona tarantula 

9 taste like smakować jak 

10 hairy chicken włochaty kurczak 

11 try próbować 

12 food stall stragan z żywnością 

13 open-air market targ na otwartym powietrzu 

14 noodle makaron, kluski 

15 fresh świeży 

16 beware uważaj 

17 hot tu: pikantny 

18 cod dorsz 

19 haddock plamiak, łupacz (gatunek ryby) 

20 vendor sprzedawca 

21 fry smażyć 

22 flour mixture mieszanka mączna, panierka 

23 salt sól 

24 vinegar ocet 

25 wrap zawijać 
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26 newspaper gazeta 

27 food options wybór potraw 

28 none żaden 

29 beat pobić, być lepszym od 

30 hot pie gorący pieróg, pasztecik, zapiekanka w cieście 

31 filling nadzienie 

32 for every occasion na każdą okazję 

33 pie pieróg, pasztecik, zapiekanka w cieście 

34 Can I take your order? Czy mogę przyjąć Pana/Pani zamówienie? 

35 caesar salad 
sałatka ze specjalnym dressingiem z oliwy, żółtka i 
musztardy, sałatka Cezar 

36 Would you like something to drink with that? Chciałby Pan/Pani coś do picia? 

37 That's correct. Zgadza się. 

38 Here's your change. Oto reszta. 

39 special sauce specjalny sos 

40 lettuce sałata 

41 bacon bekon, boczek 

42 small (o jedzeniu) mała porcja 

43 large (o jedzeniu) duża porcja 

44 pepperoni kiełbasa pepperoni 

45 shake koktajl 

46 vanilla wanilia 

47 diet cola cola nie zawierająca cukru 



48 orangeade oranżada 

49 mineral water woda mineralna 

 

  6.4 Buying things   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 bakery piekarnia 

2 beverages napoje 

3 dairy nabiał 

4 seafood owoce morza 

5 tinned goods żywność w puszkach, konserwy 

6 household products artykuły gospodarstwa domowego 

7 fruit & vegetables owoce i warzywa 

8 paper products papierowe artykuły higieniczne 

9 crisps & snacks dział z przekąskami 

10 home baking dział z półproduktami do wypieku ciast 

11 frozen food mrożonki 

12 meat & poultry mięso i drób 

13 tissue chusteczka do nosa 

14 frozen vegetables mrożone warzywa 

15 green tea zielona herbata 

16 bottled water woda butelkowana 

17 flour mąka 

18 cake ciasto 

19 sugar cukier 

20 bucket wiadro 

21 muffin babeczka 

22 toilet paper papier toaletowy 

23 apple juice sok jabłkowy 

24 biscuit herbatnik 

25 cleaning product środek czyszczący 
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26 frozen chips frytki mrożone 

27 sponge gąbka 

28 orange juice sok pomarańczowy 

29 bin bag worek na śmieci 

30 tuna tuńczyk 

31 stressful stresujący 

32 hard to find trudnodostępny 

33 product produkt, towar 

34 aisle alejka w supermarkecie 

35 smart (o urządzeniu) inteligentne 

36 trolley wózek na kółkach 

37 take the stress out of pozbawiać stresu 



38 enter wprowadzić 

39 shopping list lista zakupów 

40 GPS technology system GPS 

41 save oszczędzać 

42 reach dotrzeć do  

43 special offer oferta specjalna 

44 weigh ważyć 

45 scan tu: skanować za pomocą czytnika kodów kreskowych 

46 cost kosztować 

47 checkout kasa 

48 ingredient składnik 

49 technology technologia, technika 

 

  6.5 Let's cook!   

  Part One Część Pierwsza 

1 slice kroić na kawałki/w plastry 

2 mix mieszać 

3 drain odcedzać 

4 pour wlać 

5 grease natłuścić 

6 chop ciąć, siekać, szatkować 

7 peel obierać 

8 grate zetrzeć 

9 break złamać, połamać 

10 beat ubić 

11 stir mieszać 

12 make sure upewnić się 

13 nutritious pożywny 

14 healthy zdrowy 

15 tasty smaczny 

16 in good health cieszyć się dobrym zdrowiem 

17 calorie kaloria 

18 fridge lodówka 

19 space station stacja kosmiczna 

20 keep fresh zachowywać świeżość 

21 zero gravity stan nieważkości 
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22 impossible niemożliwy 

23 ready-made gotowy, wcześniej przygotowany 

24 cut it open rozciąć, aby otworzyć 

25 straight out of bezpośrednio z 

26 food options wybór potraw 

27 steak stek 

28 beans fasola 



29 whatever cokolwiek 

30 dessert deser 

31 treat uczta, poczęstunek 

32 from time to time od czasu do czasu 

33 study studiować 

34 effect tu: wpływ 

35 overweight otyły, z nadwagą 

36 dinner kolacja, obiad 

37 laboratory laboratorium 

38 beef wołowina 

39 breadcrumbs bułka tarta 

40 spring onion dymka 

41 roasting tin brytfanna 

 

  6.6 Dishes around the world   

  Part One Część Pierwsza 

1 cook gotować 

2 grill grillować, piec na grillu 

3 corn kukurydza 

4 ingredient składnik 

5 fry smażyć 

6 corn tortilla tortilla kukurydziana 

7 traditional tradycyjny 

8 dish danie 

9 black bean czarna fasola 

10 garlic czosnek 

11 herbs zioła 

12 spices przyprawy 

13 stew mięso duszone z jarzynami, gulasz, potrawka 

14 add dodawać 

15 red-hot chilli sauce pikantny sos chilli 

16 boil gotować 

17 pot garnek 
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18 mixture mieszanka 

19 cod dorsz 

20 looks like wygląda jak 

21 scrambled eggs jajecznica 

22 tasty smaczny 

23 lamb jagnięcina 

24 parsley pietruszka 

25 roast piec 

26 oven piekarnik 

27 low niski 



28 temperature temperatura 

29 try próbować 

30 permission pozwolenie 

31 pass podać 

 

  CLIL (Science)   

1 wonder być ciekawym 

2 taste smakować, kosztować 

3 sweet słodki 

4 crisps czipsy 

5 salty słony 

6 mouth usta 

7 tongue język 

8 bump tu: zgrubienie 

9 taste bud kubek smakowy 

10 basic prosty, podstawowy 

11 flavour smakować, kosztować 

12 bitter gorzki 

13 sour kwaśny 

14 replace zamienić, zastąpić 

15 tiny bardzo mały 

16 hair włos 

17 send a message wysyłać wiadomość 

18 brain mózg 

19 sense czuć, wyczuwać 

20 nose nos 

21 work together with współpracować 

22 chew żuć, przeżuwać 

23 cell komórka 

24 smell pachnieć 

25 hold your nose zatkać sobie nos 

26 lose stracić 

27 fin płetwa 

28 weakest najsłabszy 

29 sense zmysł 

 

  7. Going places   

  Module page   

1 castle zamek 

2 gardens ogrody 

3 terraced house segment (dom w zabudowie szeregowej) 

4 shop sklep 

5 palace pałac 

6 open market targ 



7 block of flats blok mieszkalny 

8 gallery galeria sztuki 

9 map mapa, plan 

10 sign znak 

11 museum muzeum 

 

7.1 My home, my castle!   

Part One Część Pierwsza 

room pokój 

fixture stały element wyposażenia 

bedroom sypialnia 

curtain zasłona 

wardrobe szafa 

desk biurko 

bed łóżko 

dining room jadalnia 

table stół 

chair krzesło 

vase wazon 

living room pokój gościnny 

stairs schody 

cushion poduszka 

door drzwi 

fireplace kominek 

sofa sofa 

coffee table niski stolik 

kitchen kuchnia 

cupboard szafka kuchenna 

sink zlew 

cooker kuchenka gazowa/elektryczna 

    

Part Two Część Druga 

fridge lodówka 

bathroom łazienka 

mirror lustro 

washbasin umywalka 

bath wanna 

toilet toaleta 

window okno 

special niezwykły 

spaceship statek kosmiczny 

in the middle of w środku 

city miasto 

architect architekt 

storey piętro 



inside wewnątrz 

tired zmęczony 

go up and down chodzić do góry i na dół 

slide zjeżdżalnia 

on the outside na zewnątrz 

go from top to bottom tu: zjeżdżać z góry na dół 

office biuro 

live his dream realizować swoje marzenia 

    

Part Three Część Trzecia 

programme program telewizyjny 

located położony, usytuowany 

top wierzchołek 

mountain góra 

look like wyglądać jak 

cartoon kreskówka 

huge olbrzymi 

view widok 

ocean ocean 

below poniżej 

high wysoko 

similar podobny 

busy tu: ruchliwy 

compare porównać 

detached dom (jednorodzinny) wolno stojący 

semi-detached bliźniak (rodzaj domu) 

cottage domek na wsi, chata 

bungalow bungalow, dom parterowy 

countryside wieś, wiejska okolica 

houseboat barka, łódź mieszkalna 

canal kanał 

 

  7.2 Shop around   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 music shop sklep muzyczny 

2 florist's kwiaciarnia 

3 toy shop sklep z zabawkami 

4 baker's piekarnia 

5 chemist's apteka 

6 newsagent's kiosk z gazetami 

7 shoe shop sklep obuwniczy 

8 department store dom handlowy 

9 butcher's sklep mięsny 

10 pet shop sklep zoologiczny 



11 bookshop księgarnia 

12 size rozmiar 

13 steak befsztyk, stek, kotlet 

14 try on przymierzyć 

15 bouquet bukiet 

16 loaf of bread bochenek chleba 

17 aspirin aspiryna 

18 Let me check. Zaraz sprawdzę. 

      

  Part Two Część Druga 

19 look for szukać 

20 the latest CD najnowsza płyta 

21 pants a) (US) spodnia b) (Br) majtki, slipy 

22 trousers spodnie 

23 underwear bielizna 

24 expensive drogi 

25 cheap tani 

26 rather tu: dość 

27 clothes ubranie 

28 go with pasować 

29 half-price za pół ceny 

30 trendy modny 

31 dark ciemny 

32 light jasny 

33 medium średni (rozmiar) 

34 fitting room przymierzalnia 

35 over there tam 

 

  7.3 Where exactly?   

  Part One Część Pierwsza 

1 fast food restaurant bar szybkiej obsługi 

2 café kawiarnia 

3 cinema kino 

4 theatre teatr 

5 greengrocer's warzywniak 

6 pastry shop cukiernia 

7 supermarket supermarket 

8 pizzeria pizzeria 

9 sports centre centrum sportowe 

10 aquarium akwarium, oceanarium 

11 newsagent's kiosk z prasą 

12 mall centrum handlowe 

13 gym siłownia 

14 pair of para 

15 trainers buty do biegania 



16 burger hamburger 

17 banana banan 

18 meat mięso 

19 on the left po lewej stronie 

20 on the right po prawej stronie 

21 across przez, na drugą stronę 

22 opposite naprzeciw 

      

  Part Two Część Druga 

23 between między 

24 on the corner na rogu 

25 next to obok 

26 behind za 

27 in front of przed 

28 directions tu: wskazówki jak gdzieś dojść 

29 order polecenie, rozkaz 

30 cross przejść przez, przekroczyć 

31 turn left/right skręcić w prawo/lewo 

32 ride a bike jechać na rowerze lub motocyklu 

33 drive prowadzić pojazd mechaniczny (np. samochód) 

34 slowly powoli 

35 park parkować 

36 Where exactly? Gdzie dokładnie? 

37 go past mijać, przechodzić obok 

38 You can't miss it. Nie da się nie zauważyć. 

39 How do I get to … ? Jak dotrzeć do … ? 

40 Could you tell me how to get to … ? Czy mógłbyś mi powiedzieć jak dotrzeć do … ? 

41 Excuse me. Is there … ? Przepraszam. Czy jest … ? 

42 It's on the corner of … Jest na rogu … 

43 walk up/down … street Idź w górę/dół ulicy … 

44 It's next to/near/opposite/between etc Jest obok/niedaleko/naprzeciw/między itd. 

 

  7.4 Types of Markets   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 product produkt, towar 

2 street market targ uliczny 

3 fruit owoce 

4 vegetable warzywo 

5 sweater sweter 

6 animal zwierzę 

7 flower kwiat 

8 fish ryba 



9 blanket koc 

10 CD płyta CD 

11 cheese ser 

12 souvenir pamiątka 

13 toy zabawka 

14 spice przyprawa 

15 handbag torebka 

16 book książka 

17 magazine magazyn ilustrowany 

18 interesting ciekawy, interesujący 

19 somewhere gdzieś 

20 recently ostatnio, niedawno 

21 post a message opublikować wiadomość (np. na blogu) 

22 floating pływający 

23 fantastic świetny, fantastyczny 

24 over ponad 

25 join a tour pojechać na wycieczkę objazdową 

      

  Part Two Część Druga 

26 full of pełny (czegoś) 

27 fresh świeży 

28 as well as jak również 

29 much more wiele więcej 

30 delicious pyszny 

31 snack przekąska 

32 vendor handlarz 

33 prepare przygotować 

34 on-the-spot na miejscu 

35 tourist turysta 

36 popular znany, popularny 

37 local osoba miejscowa/tutejsza 

38 world famous światowej sławy 

39 open-air na wolnym powietrzu 

40 whole cały 

41 wander włóczyć się, chodzić bez konkretnego celu 

42 stall tu: stoisko, stragan 

43 type rodzaj 

44 huge olbrzymi, ogromny 

45 variety (of) duży wybór (czegoś) 

46 in fact w rzeczywistości, naprawdę 

47 everything wszystko 

48 library biblioteka 

49 blog blog internetowy 

 

 



  7.5 Places to visit   

  Part One Część Pierwsza 

1 try próbować 

2 amazing znakomity, świetny 

3 signal sygnał 

4 five-star pięciogwiazdkowy 

5 city centre centrum miasta 

6 guided tour wycieczka z przewodnikiem 

7 almost prawie 

8 hill wzgórze 

9 soldier żołnierz 

10 protect chronić 

11 enemy wróg 

12 learn tu: dowiedzieć się 

13 live mieszkać 

14 prison więzienie 

15 display wystawa 

16 suit of armour zbroja 

17 coin moneta 

18 dungeon loch 

      

  Part Two Część Druga 

19 graffiti graffiti 

20 prisoner więzień 

21 touch screen ekran dotykowy 

22 greet przywitać 

23 dragon smok 

24 mummy mumia 

25 creepy przerażający 

26 selfie selfie, autoportret 

27 gift shop sklep z upominkami 

28 busy zajęty 

29 national park park narodowy 

30 That's a shame! Jaka szkoda! 

31 documentary film dokumentalny 

32 wild dziki 

33 location położenie 

34 exhibit wystawa 

35 feeling odczucie 

 

 

 

 

 



  7.6 Strange Stories   

  Part One Część Pierwsza 

1 positive dobry, pozytywny 

2 negative zły, negatywny 

3 scared przerażony 

4 amused rozbawiony 

5 confused zdezorientowany, zagubiony 

6 surprised zdziwiony, zaskoczony 

7 worried zmartwiony 

8 annoyed zły, poirytowany 

9 sad smutny 

10 embarrassed zakłopotany, zażenowany 

11 happy zadowolony, szczęśliwy 

12 forum forum (internetowe) 

13 unexplained niewyjaśniony 

14 mystery tajemnica 

15 strange dziwny 

16 asleep pogrążony we śnie 

17 all of a sudden nagle 

18 noise hałas 

19 car engine silnik samochodowy 

20 be on być włączonym 

21 light światło 

22 as well również 

23 on my way po drodze 

24 lights on włączone światła 

25 straight towards prosto w kierunku 

26 side pobocze, skraj 

27 road droga 

28 hide ukryć się 

      

  Part Two Część Druga 

29 empty pusty 

30 turn out okazać się 

31 security guard strażnik 

32 train station stacja kolejowa 

33 dressed in ubrany w 

34 in the middle of w środku 

35 platform peron 

36 after-hours po godzinach pracy, po zamknięciu 

37 shout at krzyczeć na 

38 walk spacerować 

39 towards w stronę, w kierunku 

40 turn around odwrócić się, obrócić się 

41 blink my eyes mrugać oczami 

42 check sprawdzać 



43 security camera kamera przemysłowa 

44 recording nagranie (z kamery) 

45 except za wyjątkiem, poza 

46 hear słyszeć 

47 happen wydarzać się, mieć miejsce 

48 search szukać 

49 begin zaczynać 

50 quiet cichy 

51 shelf półka 

52 smell zapach 

53 second chwila, moment, sekunda 

54 voice głos 

55 burn down spalić się, spłonąć doszczętnie 

 

  7. Culture Corner   

  Part One Część Pierwsza 

1 day out krótki wypad, wyjazd 

2 difference różnica 

3 step off wyjść z 

4 tourist trail trasa turystyczna, szlak 

5 destination cel podróży 

6 section oddział 

7 zone strefa 

8 staircase schody, klatka schodowa 

9 journey podróż 

10 let pozwolić 

11 environment środowisko naturalne 

12 dinosaur dinozaur 

13 hall korytarz, hol 

14 skeleton szkielet 

15 free za darmo, bezpłatnie 

16 souvenir shop sklep z pamiątkami 

17 get in wejść do środka 

18 gift prezent 

19 remind przypominać komuś o czymś 

20 spend spędzać czas 

      

  Part Two Część Druga 

21 shadow cień 

22 nearly prawie 

23 stone wall kamienny mur 

24 main główny, największy 

25 guest gość 

26 seat pomieścić 

27 staff member pracownik 



28 definitely zdecydowanie 

29 worth a visit wart odwiedzenia 

30 book tickets rezerwować bilety 

31 go free jechać/podróżować za darmo 

32 a must coś, co trzeba koniecznie zobaczyć 

33 gift shop sklep z prezentami 

34 pay płacić 

35 offer oferować, proponować 

36 collection wybór, kolekcja 

37 ancient starożytny 

38 experience doświadczenie 

39 tour guide przewodnik 

 

  8. What's in your future?   

  Module page   

1 start a family założyć rodzinę 

2 get married wyjść za mąż, ożenić się 

3 travel abroad podróżować za granicę 

4 live in a big house mieszkać w dużym domu 

5 live in the countryside mieszkać na wsi 

6 buy a car kupić samochód 

7 have a well-paid job mieć dobrze płatną pracę 

8 work for a charity pracować charytatywnie 

9 get a degree uzyskać stopień naukowy 

10 robot referees roboty pełniące rolę sędziów piłkarskich 

11 spidergram diagram przypominający kształtem pająka 

12 text message wiadomość tekstowa 

13 film poster plakat filmowy 

14 environmental problem zagrożenie dla środowiska naturalnego 

15 strange fish dziwna ryba 

 

  8.1 High-Tech   

      

  Part One Część Pierwsza 

1 high-tech contact lenses technologicznie zaawansowane soczewki kontaktowe 

2 3D screen 
ekrany umożliwiające oglądanie obrazów 
trójwymiarowych 

3 floating stadium pływający stadion 

4 heart rate tętno 

5 pitch boisko 

6 skin sensor czujnik umieszczony na skórze 

7 see through patrzeć przez 

8 contact lense soczewka kontaktowa 

9 eventually w końcu 



10 control kontrolować 

11 own własny 

12 referee sędzia piłkarski 

13 flying camera latająca kamera 

14 smart inteligentny 

15 float unosić się na powierzchni wody 

      

  Part Two Część Druga 

16 coast wybrzeże 

17 energy energia 

18 wave fala 

19 environmentally friendly przyjazny dla środowiska 

20 stadium seat miejsce na trybunach 

21 miss a thing przeoczyć coś 

22 prediction przewidywanie 

23 come true urzeczywistnić się 

24 find out dowiedzieć się 

25 fitness sprawność fizyczna 

26 need potrzeba 

27 benefit korzyść 

28 tablet pigułka, tabletka 

29 vitamin witamina 

30 mineral minerał 

31 discount obniżka ceny, upust 

 

  8.2 Time off   

1 take a boat ride zrobić sobie przejażdżkę łódką 

2 eat local food jeść miejscowe potrawy 

3 go on air tour zrobić sobie wycieczkę samolotem lub helikopterem 

4 buy souvenirs kupować pamiątki 

5 go sightseeing zwiedzać 

6 go fishing łowić ryby 

7 guess zgadywać 

8 island wyspa 

9 surprised zdziwiony, zaskoczony 

10 the sunshine state słoneczny stan (Floryda) 

11 sunny słoneczny 

12 by the sea nad morzem 

13 exciting ekscytujący 

14 coral reef rafa koralowa 

15 book rezerwować 
16 safari safari (organizowane w celu obserwacji oraz 

fotografowania dzikich zwierząt) 

17 seafood owoce morza 

18 sunscreen filtr przeciwsłoneczny 

19 ever kiedykolwiek 



20 abroad za granicą 

21 snorkelling nurkowanie z rurką 

 

  8.3 Weekend plans   

1 go to a theme park pójść do tematycznego parku rozrywki 

2 order pizza zamówić pizzę 

3 go to a pop concert iść na koncert muzyki pop 

4 invite friends to a sleepover zaprosić znajomych na przyjęcie z noclegiem 

5 visit grandparents odwiedzić dziadków 

6 go to an arcade iść do salonu gier automatycznych 

7 have a party zorganizować przyjęcie 

8 help out in the local community pracować nieodpłatnie dla społeczności lokalnej 

9 have a barbecue grillować 

10 go on a treasure hunt brać udział w zabawie w poszukiwanie skarbów 

11 score zdobyć gola, uzyskać punkt 

12 still ciągle, nadal 

13 shower prysznic 

14 come over przyjść, wpaść do kogoś 

15 call rozmowa telefoniczna 

16 online online, w internecie 

17 14-loop roller coaster roller coaster z czternastoma pętlami 

18 make you go zmusić kogoś, aby poszedł 

19 ride urządzenie w parku rozrywki (np. diabelski młyn) 

20 accept przyjąć, zaakceptować 

21 reply odpowiedź 

 

  8.4 Special days   

1 send out an invitation wysłać zaproszenie 

2 decorate the room udekorować pokój 

3 blow up a balloon nadmuchać balon 

4 give a present dać prezent 

5 have a party zorganizować przyjęcie 

6 bake a cake upiec ciasto 

7 earlier wcześniej 

8 busy zajęty 

9 music exam egzamin z muzyki 

10 all went well wszystko poszło dobrze 

11 celebrate świętować 

12 tour wycieczka 

13 underwater camera aparat fotograficzny do zdjęć podwodnych 

14 shark rekin 

15 can't wait nie móc się doczekać 



16 set up ustawić, rozstawić coś 

17 sleeping bag śpiwór 

18 tank zbiornik 

19 fall asleep zasnąć 

20 one-of-a-kind adventure przygoda jedyna w swoim rodzaju 

 

  8.5 Evenings out   

1 fantasy (o filmie) fantasy 

2 action/adventure (o filmie) akcji/przygodowy 

3 science-fiction (o filmie) science fiction, fantastycznonaukowy 

4 historical (o filmie) historyczny 

5 western (o filmie) western 

6 comedy komedia 

7 animated (o filmie) animowany 

8 horror (o filmie) horror 

9 clever o błyskotliwej fabule 

10 amusing zabawny 

11 funny zabawny, komiczny 

12 boring nudny 

13 violent brutalny 

14 interesting ciekawy, interesujący 

15 sequel dalszy ciąg, kontynuacja 

16 original oryginalny 

17 actor aktor 

18 star grać główną rolę 

19 Velociraptor welociraptor (rodzaj dinozaura) 

20 tamer poskramiacz, treser zwierząt 

21 theme park tematyczny park rozrywki 

22 scary przerażający 

23 buy tickets online kupować bilety w sieci 

24 let me know daj mi znać 

25 asap jak tylko będzie to możliwe 

26 cast obsada aktorska 

27 drama film dramat 

28 marry ożenić się, wyjść za mąż 

29 star grać pierwszoplanową rolę 
 

  8.6 Planet Earth   

  Part One Część Pierwsza 

1 ice caps melt czapy lodowe topią się 

2 global warming globalne ocieplenie 

3 hunting polowanie 

4 flood powódź 

5 pollution zanieczyszczenie 

6 wildlife in danger zagrożone dzikie zwierzęta 



7 deforestation (cutting down trees) wylesienie 

8 in trouble w kłopotach 

9 scary przerażający 

10 hope nadzieja 

11 rise podnosić się 

12 island wyspa 

13 disappear znikać 

14 coastal city miasto nadmorskie 

15 reduce obniżać, redukować 

16 effect efekt, skutek 

  Part Two Część Druga 

17 recycle przetwarzać 

18 clean energy czysta energia (przyjazna dla środowiska) 

19 depend on być zależnym od 

20 species gatunek zwierzęcia 

21 survive przeżyć, przetrwać 

22 climate change zmiana klimatu 

23 in danger w niebezpieczeństwie 

24 wildlife protection ochrona dzikich zwierząt 

25 endangered zagrożony 

26 rainforest tropikalny las deszczowy 

27 home to środowisko życia danego gatunku 

28 threaten zagrażać 

29 cause powodować 

30 lose tracić 

31 sea level poziom morza 

32 destruction zniszczenie 

33 device urządzenie 
 

  8. CLIL (Science)   

1 weather balloon balon meteorologiczny 

2 barometer barometr 

3 vane wiatrowskaz 

4 weather radar radar meteorologiczny 

5 satellite satelita 

6 predict przewidywać 

7 date back sięgać czasów 

8 meteorologist meteorolog 

9 send up wystrzelić (np. satelitę) 

10 high wysoko 

11 atmosphere atmosfera 

12 surface powierzchnia 

13 instrument urządzenie 

14 burst pęknąć 

15 gather zebrać 

 


