
 

  EASTER WIELKANOC 
1 at Easter na Wielkanoc 

2 lamb baranek 
3 chick pisklę, kurczaczek 
4 Easter eggs pisanki 
5 cross krzyż 
6 celebrate świętować; obchodzić 
7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 
8 Easter palm palma wielkanocna 
9 catkins bazie 
10 decorate eggs ozdabiać jajka 
11 hard boiled eggs jajka na twardo 
12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 
13 basket koszyk 

14 daffodil narcyz  
15 lamb owieczka  
16 nest  gniazdo 

 

  CHRISTMAS BOŻE NARODZENIE 

1 snow śnieg 
2 snowman bałwan 
3 winter zima 
4 cold zimno 
5 December grudzień 
6 Christmas Boże Narodzenie  
7 Christmas tree choinka 
8 Santa Claus Święty Mikołaj 
9 Elf elf 
10 bell dzwonek 
11 reindeer renifer 
12 present prezent 
13 angel anioł 
14 Christmas ball bombka 
15 stocking świąteczna skarpeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 STARTING POINT: NUMBERS 

1 twenty dwadzieścia 

2 thirty trzydzieści 

3 forty czterdzieści 

4 fifty pięćdziesiąt 

5 sixty sześćdziesiąt 

6 seventy siedemdziesiąt 

7 eighty osiemdziesiąt 

8 ninety dziewięćdziesiąt 

9 a hundred sto 

10 a thousand tysiąc 

11 a million milion 

12 ninety-eight dziewięćdziesiąt osiem 

13 thirty-seven trzydzieści siedem 
 

  UNIT 1: A BIG FAMILY   
1 tall wysoki 
2 short  niski 
3 slim szczupły 
4 fat gruby 
5 aunt ciocia 
6 uncle  wujek 
7 cousin  kuzyn  
8 Come on! Pospiesz się! Dalej! 
9 family trip rodzinna wycieczka 
10 today dzisiaj 
11 very bardzo 
12 Who are they? Kim oni są? 
13 friend przyjaciel 
 

  UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: 
TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE   

1 I'm Emma. Jestem Emma. 
2 You're Harry. Ty jesteś Harry. 
3 She's a doctor. Ona jest lekarzem. 
4 He's a dentist. On jest dentystą. 
5 It's a dog. To jest pies. 
6 We're friends. Jesteśmy przyjaciółmi. 
7 You're friends. Jesteście przyjaciółmi. 
8 They're friends. Oni są przyjaciółmi. 
 

 

 

 

 



  UNIT 1: A BIG FAMILY: GRAMMAR: 
TO BE- PRZECZENIA   

1 I'm not Emma. Nie jestem Emma. 
2 You aren't Harry. Ty nie jesteś Harry. 

3 She isn't a doctor. Ona nie jest lekarzem. 
4 He isn't a dentist. On nie jest dentystą. 
5 It isn't a dog. To nie jest pies. 
6 We aren't friends. Nie jesteśmy przyjaciółmi. 
7 You aren't friends. Nie  jesteście przyjaciółmi. 
8 They aren't friends. Oni nie są przyjaciółmi. 
 

  UNIT 1: A BIG FAMILY: GRAMMAR:  
TO BE - PYTANIA   

1 Am I Emma? Czy ja jestem Emma? 
2 Are you Harry? Czy ty jesteś Harry? 
3 Is she a doctor? Czy ona jest lekarzem? 
4 Is he a dentist? Czy on jest dentystą? 
5 Is it a dog? Czy to jest pies? 
6 Are we friends? Czy my jesteśmy przyjaciółmi? 
7 Are you friends? Czy wy jesteście przyjaciółmi? 
8 Are they friends? Czy oni są przyjaciółmi? 
 

  UNIT 1: A BIG FAMILY: 
PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE   

1 my car mój samochód 

2 your cat twój kot 
3 his mum jego mama 
4 her dad jej tata 
5 its ball jego / jej piłka (zwierzęta, przedmioty) 
6 our grandma nasza babcia 
7 your grandpa wasz dziadek 
8 their brother ich brat 
 

  UNIT 1: MY FAVOURITE UNCLE    
1 long hair  długie włosy 
2 short hair  krótkie włosy 
3 fair hair  jasne włosy 
4 straight hair  proste włosy 
5 curly hair  kręcone włosy 
6 freckles  piegi 
7 glasses okulary  
8 favourite ulubiony 
9 auntie ciocia 
10 We stick together Trzymamy się razem 
11 glue klej 
12 glad zadowolony 



13 What does he look like? Jak on wygląda? 
14 fantastic fantastyczny 
15 red hair rude włosy 
 

 

  UNIT 1: MY FAVOURITE UNCLE: 
GRAMMAR: have got   

  twierdzenia    
1 I've got a dog. Ja mam psa. 
2 You've got a cat. Ty masz kota. 
3 He's got a car. On ma samochód. 
4 She's got a brother. Ona ma brata. 
5 It's got blue eyes. Ono/To ma niebieskie oczy. 
6 We've got a house. My mamy dom. 
7 You've got a car. Wy macie samochód. 
8 They've got a dog. Oni mają psa. 
  przeczenia    
1 I haven't got a dog. Ja nie mam psa. 
2 You haven't got a cat. Ty nie masz kota. 
3 He hasn't got a car. On nie ma samochodu. 
4 She hasn't got a brother. Ona nie ma brata. 
5 It hasn't got blue eyes. Ono/To nie ma niebieskich oczu. 
6 We haven't got a house. My nie mamy domu. 
7 You haven't got a car. Wy nie macie samochodu. 
8 They haven't got a dog. Oni nie mają psa. 
  pytania    
1 Have I got a dog? Czy ja mam psa? 
2 Have you got a cat? Czy ty masz kota? 
3 Has he got a car? Czy on ma samochód? 
4 Has she got a brother? Czy ona ma brata? 
5 Has it got blue eyes? Czy ono/to ma niebieskie oczy? 
6 Have we got a house? Czy my mamy dom? 
7 Have you got a car? Czy wy macie samochód? 
8 Have they got a dog? Czy oni mają psa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UNIT 2: WATER SPORTS   
1 sail żeglować 
2 surf surfować  
3 waterski jeździć na nartach wodnych  
4 dive nurkować  
5 get wet  zmoknąć/ przemoknąć  
6 pool  basen  
7 Well done! Dobra robota! 
8 Look. Spójrz. 
9 Look at me! Spójrz na mnie! 
10 jump skakać 
11 Be careful! Bądź ostrożny! 
12 up and down w górę i w dół 
13 dance tańczyć 
14 run biegać 
 

  UNIT 2 WATER SPORTS:  GRAMMAR: 
Present Continuous   

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



  UNIT 2: SUMMER CAMP   
1 skateboard  deskorolka 
2 do karate  ćwiczyć karate  
3 jog biec truchtem 
4 hop podskakiwać, skakać 
5 skip skakać na skakance 
6 have a picnic  urządzić piknik 
7 play the violin grać na skrzypcach  
8 summer camp letni obóz 
9 really well naprawdę dobrze 
10 with her dog z jej psem 
11 picture obrazek, zdjęcie 
12 The sun is shining. Słońce świeci. 
13 splash chlapać 
14 water sport sport wodny 
15 the best najlepszy 
 

  UNIT 2: SUMMER CAMP: GRAMMAR: 
Czasownik can   

  twierdzenia    
1 I can jump. Ja potrafię skakać. 
2 You can sing. Ty potrafisz śpiewać. 
3 He can dance. On potrafi tańczyć. 
4 She can climb. Ona potrafi wspinać się. 
5 We can draw. My potrafimy rysować. 
6 You can play the guitar. Wy potraficie grać na gitarze. 
7 They can run. Oni potrafią biegać. 
  przeczenia    
1 I can't jump. Ja nie potrafię skakać. 
2 You can't sing. Ty nie potrafisz śpiewać. 
3 He can't dance. On nie potrafi tańczyć. 
4 She can't climb. Ona nie potrafi wspinać się. 
5 We can't draw. My nie potrafimy rysować. 
6 You can't play the guitar. Wy nie potraficie grać na gitarze. 
7 They can't run. Oni nie potrafią biegać. 
  pytania    
1 Can I jump? Czy ja potrafię skakać? 
2 Can you sing? Czy ty potrafisz śpiewać? 
3 Can he dance? Czy on potrafi tańczyć? 
4 Can she climb? Czy ona potrafi wspinać się? 
5 Can we draw? Czy my potrafimy rysować? 
6 Can you play the guitar? Czy wy potraficie grać na gitarze? 
7 Can they run? Czy oni potrafią biegać? 
 

 

 



  UNIT 2:SUMMER CAMP:  GRAMMAR: 
Zaimki w funkcji dopełnienia   

1 Look at me. Spójrz na mnie. 
2 I like you. Lubię Ciebie. 

3 Give her an aspirin. Daj jej aspirynę. 
4 Give him an aspirin. Daj mu aspirynę. 
5 Look at us. Spójrz na nas. 
6 We like you. My lubimy was. 
7 Look at them. Spójrz na nich. 
 

  CLIL PLAY THE MUSIC p. 19   
1 piano pianino 
2 violin skrzypce 
3 trumpet trąbka 
4 guitar gitara 
5 drums perkusja 
6 recorder flet 
7 tambourine tamburyn 
8 music muzyka 
9 play the trumpet grać na trąbce 
10 play the drums grać na perkusji 
11 play music grać muzykę 
 

  THE PRINCESS AND THE PEA    

1 princess księżniczka 
2 wife żona  
3 maid  pokojówka  
4 mattress materac 
5 hurt  zranić się/skaleczyć  
6 soft miękki 
7 choose wybrać 
8 I know. Wiem. 
9 real prawdziwy 
10 right odpowiedni 
11 I want Chcę 
12 My dear Moja droga 
13 land kraina 
14 far away  daleko 
15 use użyć 
16 pea groch 
17 hurt  boleć 
 

 

 

 



  UNIT 3: WHERE IS...?   
1 baker's piekarnia  
2 butcher's  sklep mięsny  
3 greengrocer's  warzywniak/ sklep z warzywami  
4 sweet shop  sklep ze słodyczami  
5 supermarket  supermarket  
6 bank  bank 
7 post office  poczta  
8 hospital  szpital  
9 cakes ciastka 
10 Where's the bank? Gdzie jest bank? 
11 Oh, really? Och, naprawdę? 
12 behind za 
13 next to obok 
14 opposite naprzeciwko 
15 between pomiędzy 
 

  UNIT 3: A POSTMAN   
1 postman listonosz 
2 chef  szef  kuchni  
3 firefighter  strażak 
4 pilot  pilot 
5 police officer  policjant 
6 vet weterynarz 
7 doctor  lekarz  
8 baker  piekarz  
9 work pracować 
10 get up  wstawać (z łóżka) 
11 ride a bike jeździć na rowerze 
12 bring przynosić 
13 parcel paczka 
14 teach uczyć (kogoś) 
15 study uczyć się 
16 every morning każdego ranka 
 

  UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: 
Present Simple   

  twierdzenia   
1 I fix cars. Ja naprawiam samochody. 
2 You sell food. Ty sprzedajesz jedzenie. 
3 She makes bread. Ona robi chleb. 
4 He goes to Africa. On jeździ do Afryki. 
5 It drinks milk. Ono/To pije mleko. 
6 We go to the park. My chodzimy do parku. 
7 You like football. Wy lubicie piłkę nożną. 
8 They get up late. Oni wstają późno. 



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

 

  UNIT 3: OUR WORLD   
1 job zawód, praca 
2 lollipop lady pani przeprowadzająca dzieci przez ulicę 

3 cross the street przechodzić przez ulicę 
4 Mexico Meksyk 
5 ride a horse jeździć konno 
6 uniform mundur 
7 great wspaniały 
8 Russia Rosja 
9 rocket rakieta 
10 space kosmos 
11 special food specjalne jedzenie 
12 cool fajny 
13 drive a car prowadzić samochód 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UNIT 4: A GREEN DAY   
1 plant flowers  sadzić kwiaty 
2 paint  malować; farba 
3 clean  sprzątać, czyścić  
4 read comics czytać komiksy  
5 go shopping  iść na zakupy  
6 go to the gym  iść na siłownię 
7 Who likes…? Kto lubi…? 
8 What about you? A ty? 
9 I don't like… Nie lubię… 
10 Do you like…? Czy lubisz? 
11 Give me Daj mi 
12 Here you are. Proszę. (gdy coś podajemy) 
13 now teraz 
14 classroom klasa 
15 free time czas wolny 
 

  UNIT 4: A GREEN DAY: GRAMMAR: 
Czasownik z -ing   

1 I like reading. Ja lubię czytać. 
2 She likes swimming. Ona lubi pływać. 
3 He likes watching TV. On lubi oglądać telewizję. 
4 We like dancing. My lubimy tańczyć. 
5 Do you like painting? Czy lubisz malować? 
6 Does she like running? Czy ona lubi biegać? 
7 We don't like going shopping. Nie lubimy chodzić na zakupy. 
8 She doesn't like cleaning. Ona nie lubi sprzątać. 
 

  UNIT 4: MY DAY   
1 It's quarter to one. Jest  godzina 12:45. 
2 It's quarter past one. jest godzina: 1: 15. 
3 It's half past one. Jest godzina 1:30.  
4 volleyball siatkówka  
5 baseball baseball 
6 badminton badminton  
7 table tennis tenis stołowy 
8 hockey  hokej  
9 have breakfast jeść śniadanie 
10 in the afternoon po południu 
11 in the evening wieczorem 
12 always zawsze 
13 usually zazwyczaj 
14 sometimes czasami 
15 never nigdy 
16 skip in the rain skakać w deszczu 
17 get up late wstawać późno 



 

  TOO- TOO - MOO AND GIANT   
1 porridge  owsianka  

2 angry zły 
3 get angry zdenerwować się 
4 taste smak; smakować 
5 bowl miska  
6 make robić 
7 I'm hungry. Jestem głodny. 
8 giant olbrzym 
9 look after pilnować 
10 I want a little bit more. Chcę jeszcze trochę. 
11 Here it is. Tutaj jest. 
12 full pełny 
13 Come here. Chodź tutaj. 
14 far away daleko 
 

  UNIT 5: FUNNY CLOTHES   
1 cap czapka z daszkiem 
2 scarf szalik 
3 gloves rękawiczki 
4 boots buty  
5 jumper sweter 
6 jeans dżinsy 

7 put on zakładać/ wkładać  
8 take off zdejmować 
9 Let's play football. Zagrajmy w piłkę. 
10 too też 
11 Are you ready? Jesteś gotowy? 
12 clothes ubrania 
13 look funny wyglądać śmiesznie 
14 dress sukienka 
15 knife nóż 
 

  UNIT 5: FUNNY CLOTHES: 
GRAMMAR: Liczba mnoga   

1 dresses sukienki 
2 scarves szaliki 
3 potatoes ziemniaki 
4 boxes pudełka 
5 watches zegarki 
6 dishes dania 
7 babies małe dzieci 
8 knives noże 
9 children dzieci 



10 men mężczyźni 
11 women kobiety 
12 feet stopy 
13 teeth zęby 
14 mice myszy 
15 fish ryba, ryby 
16 sheep owca, owce 
 

  UNIT 5: SCHOOL RULES   
1 uniform  mundurek ( np. szkolny) 
2 chew gum żuć gumę  
3 shout krzyczeć 
4 drop litter śmiecić 
5 be quiet  bądź cicho 
6 make a noise hałasować  
7 be kind to others być miłym dla innych 
8 do homework  odrabiać zadanie domowe 
9 school rules szkolne reguły 
10 listen to the teacher słuchać nauczyciela 
11 all the time cały czas 
12 in the street  na ulicy 
13 play in the rain bawić się w deszczu 
14 tonight dzisiaj wieczorem 
 

 

  UNIT 5: SCHOOL RULES: GRAMMAR: 
must   

  twierdzenia    
1 I must go. Muszę iść. 
2 You must sleep. Musisz spać. 
3 She must help. Ona musi pomóc. 
4 He must eat dinner. On musi zjeść obiad. 
5 It must drink water. Ono/To musi wypić wodę. 
6 We must go. My musimy iść. 
7 You must sleep. Wy musicie spać. 
8 They must help. Oni muszą pomóc. 
  przeczenia   
1 I mustn't go. Nie wolno mi iść. 
2 You mustn't sleep. Nie wolno tobie spać. 
3 She mustn't go. Jej nie wolno iść. 
4 He mustn't eat dinner. Jemu nie wolno zjeść obiadu. 
5 It mustn't drink water. Ono/To nie może wypić wody. 
6 We mustn't go. Nam nie wolno iść. 
7 You mustn't sleep. Wam nie wolno spać. 
8 They mustn't go. Im nie wolno iść. 



  pytania   
1 Must I go? Czy muszę iść? 
2 Must you sleep? Czy ty musisz spać? 
3 Must she help? Czy ona musi pomóc? 
4 Must he eat dinner? Czy on musi zjeść obiad? 
5 Must it drink water? Czy ono / to musi pić wodę? 
6 Must we go? Czy my musimy iść? 
7 Must you sleep? Czy wy musicie spać? 
8 Must they help? Czy oni muszą pomóc? 
 

  UNIT 6: A FRUIT SALAD   
1 cherry wiśnia 
2 strawberry truskawka  
3 mango mango 
4 grapes winogrona 
5 sugar cukier 
6 salt sól 
7 butter masło 
8 flour  mąka 
9 fruit salad  sałatka owocowa 
10 It's called…. Nazywa się… 
11 surprise niespodzianka 
12 It looks great. Wygląda wspaniale. 
13 Let's try. Spróbujmy. 
14 tree drzewo 
15 plate talerz 
 

 

 

  UNIT 6: A FRUIT SALAD: GRAMMAR: 
Much,many, a lot   

1 There are a lot of limes. Jest dużo limonek. 
2 There aren't many limes. Nie ma dużo limonek. 
3 Are there many limes? Czy jest dużo limonek? 
4 How many limes are there? Ile jest limonek? 
5 Not many. Nie dużo. (Policzalne) 
6 A lot. Dużo. 

7 There is a lot of cheese. Jest dużo sera. 
8 There isn't much cheese. Nie ma dużo sera. 
9 Is there much cheese? Czy jest dużo sera? 
10 How much cheese is there? Ile jest sera? 
11 Not much. Nie dużo. (Niepoliczalne) 
 

  UNIT 6: MY FAVOURITE SANDWICH   
1 a jar of jam słoik dżemu 
2 a loaf of bread  bochenek chleba  
3 a bottle of olive oil butelka oliwy z oliwek 
4 a can of cola  puszka coli  



5 a carton of juice  karton soku  
6 a bar of chocolate tabliczka czekolady  
7 a packet of biscuits  paczka ciasteczek  
8 need potrzebować 
9 basket koszyk 
10 pence pens 
11 pound funt 
12 How much is this? Ile to kosztuje? 
13 Can I have a can of cola, please? Czy mogę prosić o puszkę coli? 
14 salty słony 
15 sweet słodki 
16 sour kwaśny 
17 bitter gorzki 
 

  UNIT 6 : MY FAVOURITE SANDWICH: 
GRAMMAR: Some, any, a, an   

1 There is some jam. Jest trochę dżemu. 
2 There isn't any jam. Nie ma żadnego dżemu. 
3 Is there any jam? Czy jest jakiś dżem? 
4 There are some lemons. Jest kilka cytryn. 
5 There aren't any lemons. Nie ma żadnych cytryn. 
6 Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny? 
7 There is a carton of milk. Jest karton mleka. 
8 There is an apple. Jest jabłko. 
 

  THE BEST FRUIT    
1 fruit  owoc 
2 delicious pyszny  
3 jungle  dżungla 
4 knowledge  wiedza 
5 find znaleźć 
6 the best in the world najlepszy na świecie 
8 I know. Ja wiem. 
9 different różny, inny 
10 country kraj 
11 art. sztuka 
12 so więc 
13 I think… Myślę… / Uważam… 
14 You are right. Masz rację. 
 

  UNIT 7: A GREAT ZOO   
1 a tall giraffe wysoka żyrafa 
2 a big elephant duży słoń 
3 a funny monkey zabawna/ śmieszna małpa 
4 a strong lion silny lew 



5 a heavy hippo ciężki hipopotam  
6 a fast cheetah szybki gepard 
7 Let's take some pictures. Zróbmy kilka zdjęć. 
8 take  a picture zrobić zdjęcie 
9 with z 
10 Let's look. Spójrzmy. 
11 camera aparat 
12 later później 
13 everyone każdy 
 

  UNIT 7: A GREAT ZOO: GRAMMAR: 
Stopień wyższy przymiotnika   

1 A giraffe is taller than a horse. Żyrafa jest wyższa od konia. 
2 A cheetah is faster than a lion. Gepard jest szybszy od lwa. 
3 A dog is bigger than a mouse. Pies jest większy od myszy. 
4 Kasia is happier than Ania. Kasia jest szczęśliwsza od Ani. 
5 Pizza is better than ice cream. Pizza jest lepsza od lodów. 
6 I'm worse at Maths than Kasia. Jestem gorsza w matematyce od Kasi. 
7 An elephant is fatter than a hippo. Słoń jest grubszy od hipopotama. 
 

  UNIT 7: MY FAVOURITE ANIMAL   
1 a cute panda śliczna  panda 
2 a slow snail powolny ślimak 
3 a clever dolphin mądry delfin 

4 a scary crocodile straszny krokodyl 
5 a long snake długi wąż 
6  a small penguin mały pingwin  
7 live mieszkać, żyć 
8 Pandas live in China. Pandy żyją w Chinach. 
9 big body duże ciało 
10 bamboo bambus 
11 leaf liść 
12 leaves liście 
13 the best of all najlepszy ze wszystkich 
14 lay eggs składać jaja 
15 large duży 
16 kangaroo kangur 
 

 

 

 

 

 

 

 



  UNIT 7: MY FAVOURITE ANIMAL:  
GRAMMAR: stopień najwyższy 
przymiotnika   

1 The cheetah is the fastest. Gepard jest najszybszy. 
2 The elephant is the biggest. Słoń jest największy. 
3 Ania is the happiest. Ania jest najszczęśliwsza. 
4 She is the best. Ona jest najlepsza. 
5 He's the strongest. On jest najsilniejszy. 
6 This is the worst. To jest najgorsze. 
7 He's the youngest. On jest najmłodszy. 
 

  UNIT 8: SORRY, MISS!   
1 library biblioteka 
2 sports centre  centrum sportowe  
3 theatre  teatr 
4 museum muzeum 
5 funfair  wesołe miasteczko 
6 market  rynek  
7 beach plaża 
8 Where is everyone? Gdzie są wszyscy? 
9 clock zegar 
10 excuse wymówka 
11 What's your excuse? Jaka jest twoja wymówka? 
12 bath kąpiel 
13 pet zwierzątko domowe 
14 duck kaczka 
15 thirty years ago trzydzieści lat temu 
 

  UNIT 8: SORRY, MISS!  GRAMMAR: 
Past simple was, were - twierdzenia   

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

 

 

 

 

 



  UNIT 8: WHEN I WAS LITTLE…   
1 naughty niegrzeczny  
2 cute śliczny 
3 funny zabawny 
4 clever mądry 
5 shy  nieśmiały 
6 noisy  głośny  
7 quiet  cichy 
8 dirty  brudny  
9 When I was little… Gdy byłem mały… 
10 hero bohater 
11 yesterday wczoraj 
12 last night zeszłej nocy / zeszłego wieczoru 
13 mad zły, wściekły 
14 east wschód 
15 west zachód 
16 north północ 
17 south południe 
 

  UNIT 8: WHEN I WAS LITTLE: 
GRAMMAR: was, were - 
przeczenia,pytania    

  przeczenia    
1 I wasn't hungry. Nie byłem głodny. 
2 You weren't worried. Ty nie byłeś zmartwiony. 
3 He wasn't tired. On nie był zmęczony. 
4 She wasn't bored. Ona nie była znudzona. 
5 It wasn't scared. Ono/To nie było wystraszone. 
6 We weren't hungry. My nie byliśmy głodni. 
7 You weren't tired. Wy nie byliście zmęczeni. 
8 They weren't bored. Oni nie byli znudzeni. 
9 There wasn't a car. Nie było tam samochodu. 
10 There weren't any cars. Nie było tam żadnych samochodów. 
  pytania    
1 Was I hungry? Czy byłem głodny? 
2 Were you worried? Czy byłeś zmartwiony? 
3 Was he tired? Czy on był zmęczony? 
4 Was she bored? Czy ona była znudzona? 
5 Was it scared? Czy ono/to było wystraszone? 
6 Were we hungry? Czy my byliśmy głodni? 
7 Were you tired? Czy wy byliście zmęczeni? 
8 Were they bored? Czy oni byli znudzeni? 
9 Was there a car? Czy był tam samochód? 
10 Were there any cars? Czy były tam jakieś samochody? 
 

 



 

  ANANSI THE SPIDER    
1 spider pająk 

2 weak słaby 
3 stick kij 
4 tie wiązać (np. buty ) 
5 other animals inne zwierzęta 
6 catch a snake złapać węża 
7 I don't think so. Ja tak nie uważam. 
8 next day następnego dnia 
9 the day after dzień później 
10 two days later dwa dni później 
11 still nadal 
12 Are you trying to catch me? Próbujesz mnie złapać? 
13 Let me go! Puść mnie! 
 

  UNIT 9: A FUNNY DAY   
1 visit odwiedzić  
2 cave jaskinia  
3 diver nurek 
4 footprint ślad stopy 
5 discover  odkrywać 
6 rock skała 
7 scream krzyczeć  

8 last Sunday w zeszłą niedzielę 
10 lovely day cudowny dzień 
11 go for a walk iść na spacer 
12 inside w środku 
13 monster potwór 
14 suddenly nagle 
15 both oboje 
16 They both screamed. Oboje krzyknęli. 
 

 

 

 

 

 

 

  UNIT 9: A FUNNY DAY: GRAMMAR: 
Past Simple - czasowniki regularne   

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



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

  UNIT 9: ON MY LAST BIRTHDAY   
1 January styczeń 
2 February luty 
3 March marzec 
4 April kwiecień 
5 May maj 
6 June czerwiec 
7 July lipiec 
8 August sierpień 
9 September wrzesień 
10 October październik 
11 November listopad 
12 December grudzień 
13 first pierwszy 
14 second drugi 

15 third trzeci 
16 fourth czwarty 
17 twelfth dwunasty 
18 twenty-first dwudziesty pierwszy 
 

 

 

 

 

 

 



  UNIT 9: ON MY LAST 
BIRTHDAY:GRAMMAR: Czasowniki 
nieregularne   

1 I drank water. Wypiłem wodę. 
2 I made dinner. Zrobiłem obiad. 
3 I had a dog. Miałem psa. 
4 I did homework. Zrobiłem zadanie domowe. 
5 I gave her a present. Dałem jej prezent. 
6 I brought a book. Przyniosłem książkę. 
7 I ate a cake. Zjadłem ciasto. 
8 I went to the cinema. Poszedłem do kina. 
9 I rode a bike. Jechałem na rowerze. 
10 I sang a song. Zaśpiewałem piosenkę. 
11 I wrote a letter. Napisałem list. 
 

 

 

  OUR WORLD p. 77   
1 winter holiday ferie zimowe 
2 break przerwa 
3 half-term  break przerwa semestralna 
4 Thailand Tajlandia 
5 Thai tajski 
6 start zaczynać się 
7 School year starts in September. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. 
8 New Year Nowy Rok 
9 end kończyć się 
10 School year ends in June. Rok szkolny kończy się w czerwcu. 
11 summer holiday letnie wakacje 
12 term semestr 
13 celebrate świętować, obchodzić 
 

 

 

  UNIT 10: HOLIDAYS!   
1 swimsuit strój kąpielowy 
2 swimming trunks  kąpielówki 
3 sunglasses  okulary przeciwsłoneczne  
4 tent namiot  

5 stay in a tent zatrzymać się w namiocie (na wakacjach) 
6 sleeping bag śpiwór 
7 camera aparat fotograficzny  
8 suitcase walizka  
9 rucksack plecak  
10 all day cały dzień 
11 take pictures robić zdjęcia 
12 make a cake zrobić ciasto 
13 buy a swimsuit kupić strój kąpielowy 
14 go swimming iść popływać 
15 pack a suitcase spakować walizkę 



 

 

  UNIT: 10 HOLIDAYS!  GRAMMAR: 
going to   

  twierdzenia   
1 I'm going to swim. Zamierzam pływać. 
2 You're going to dance. Ty zamierzasz tańczyć. 
3 He's going to visit me. On zamierza mnie odwiedzić. 
4 She's going to cook. Ona zamierza gotować. 
5 It's going to rain. Będzie padało. 
6 We're going to sleep. My zamierzamy spać. 
7 You're going to visit us. Wy zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They're going to buy it. Oni zamierzają to kupić. 
  przeczenia    
1 I'm not going to swim. Nie zamierzam pływać. 
2 You aren't going to dance. Ty nie zamierzasz tańczyć. 
3 He isn't going to visit me. On nie zamierza mnie odwiedzić. 
4 She isn't going to cook. Ona nie zamierza gotować. 
5 It isn't going to rain. Nie będzie padało. 
6 We aren't going to sleep. My nie zamierzamy spać. 
7 You aren't going to visit us. Wy nie zamierzacie nas odwiedzić. 
8 They aren't going to buy it. Oni nie zamierzają tego kupić. 
  pytania   
1 Am I going to swim? Czy ja zamierzam pływać? 
2 Are you going to dance? Czy ty zamierzasz tańczyć? 
3 Is he going to visit me? Czy on zamierza mnie odwiedzić? 
4 Is she going to cook? Czy ona zamierza gotować? 
5 Is it going to rain? Czy będzie padało? 
6 Are we going to sleep? Czy my zamierzamy spać? 
7 Are you going to visit us? Czy wy zamierzacie nas odwiedzić? 
8 Are they going to buy it? Czy oni zamierzają to kupić? 
 

  UNIT 10: MY SUMMER HOLIDAY!   
1 island wyspa 
2 ocean ocean 
3 rainforest las deszczowy 
4 waterfall wodospad 
5 mountain góra 
6 lake jezioro 
7 river rzeka 
8 sand piasek 
9 I'm getting ready for…. Przygotowujemy się do… 
10 with my family z moją rodziną 
11 take wziąć 
12 I can't wait. Nie mogę się doczekać. 
13 It's going to be great. Będzie wspaniale. 



14 See you soon. Do zobaczenia wkrótce. 
15 around dookoła 
16 How do you spell your name? Jak pisze się twoje imię? 
17 spell literować 
 

 

  UNIT: 10 MY SUMMER HOLIDAY!  
GRAMMAR: Zaimki pytające   

1 Who is Mike? Kto to jest Mike? 
2 What are these? Co to jest? (liczba mnoga) 
3 What is this? Co to jest? (liczba pojedyncza) 
4 When is your birthday? Kiedy są twoje urodziny? 
5 Were is she?  Gdzie ona jest? 
6 Why are you sad? Dlaczego jesteś zmęczony? 
7 How old are you? Ile masz lat? 
8 because ponieważ 
9 on 1st June pierwszego czerwca 
10 in April w kwietniu 
11 at the cinema w kinie 
12 at home  w domu 
 

 


