
 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 

67 położyć lay laid laid 
 
 
 
 

 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 

16 elves elfy 

17 carols kolędy 

18 Christmas Eve Wigilia 

19 snowflake płatek śniegu 

20 Christmas lights lampki na choinkę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Eeaster 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 

 
 
 
 
 

  Writing an email      Pisanie maila   

1 Dear Mum, Kochana Mamo. 

2 How are you doing? Jak leci? 

3 Thanks for your email. Dzięki za maila. 

4 Sorry I didn’t write earlier but Przepraszam, że nie pisałem wcześniej ale 

5 I haven’t heard from you for a while. Długo się nie odzywałeś. 
6 I wanted to drop you a Line to tell you about Chciałem skontaktować się z Tobą aby Ci powiedzieć o 

 
7 Drop a Line skontaktować się, dać znać 

8 Bye for now! Do zobaczenia. Na razie. 

9 I’m sorry to hear about Przykro mi, że 

10 I Just wanted to remind you Chciałem Ci tylko przypomnieć 

11 Email me soon. Odpisz szybko. 
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Grammar: Liczba mnoga rzeczowników 
nieregularnych/ Irregular plurals    

1 children dzieci 

2 men mężczyźni 
3 women kobiety 
4 geese gęsi 
5 teeth zęby 
6 feet stopy 
7 oxen woły 
8 mice myszy 
9 sheep owce 
10 deer jelenie 

 

  Countries/ Nationalities    
1 the UK Zjednoczone Królestwo ( Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej  
2 Ireland Irlandia  
3 Turkey Turcja  
4 Turkish turecki  
5 Irish irlandzki  
6 Argentina Argentyna  
7 Russia Rosja  

8 Russian rosyjski  
9 Italian włoski 
10 Egypt Egipt  
11 Spanish hiszpański 
12 Japanese japoński  

 
 
 
 

  Grammar:  Ordinal numbers/  
Liczebniki porządkowe     

1 the first pierwszy 
2 the second drugi 
3 the third trzeci 
4 the fourth czwarty 

5 the fifth  piąty 
6 the sixth szósty 
7 the seventh siódmy 
8 the eighth ósmy 
9 the ninth dziewiąty 
10 the tenth dziesiąty 
11 the eleventh jedenasty 

12 the twelfth dwunasty 
13 the thirteenth trzynasty 
14 the fourteenth czternasty 
15 the fifteenth piętnasty 
16 the sixteenth szesnasty 
17 the seventeenth siedemnasty 



18 the eighteenth osiemnasty 
19 the nineteenth dziewiętnasty 
20 the twentieth dwudziesty 
21 the thirtieth trzydziesty 
22 the fortieth czterdziesty 
23 the twenty-first dwudziesty pierwszy 
24 the twenty-sixth dwudziesty szósty 

 
 

 

UNIT 1 

 
 
  UNIT 1B    
  part 1 Jobs   część 1 

1 actor aktor 
2 bank clerk urzędnik bankowy  
3 cook  kucharz 
4 doctor lekarz 

5 farmer rolnik 
6 gardener ogrodnik 
7 hospital szpital 
8 lawyer adwokat 
9 library biblioteka  
10 nurse pielęgniarka  
11 office biuro 
12 police officer policjant  
13 secretary sekretarka  
14 shop assistant sprzedawczyni 
15 swimming instructor instruktor pływania  
16 taxi driver taksówkarz 
17 teacher nauczyciel 
18 theatre teatr 
19 tour guide przewodnik  
20 travel agent  pracownik biura podróży  
21 waiter kelner  
  part 2 Character   część 2 

22 calm spokojny 
23 careful ostrożny  
24 count on  liczyć na  
25 creative kreatywny, twórczy  
26 friendly  przyjazny  
27 hard-working pracowity  
28 impatient  niecierpliwy  
29 lazy  leniwy  
30 polite  uprzejmy  
31 reliable  godny zaufania  
32 responsible  odpowiedzialny  
33 sociable  towarzyski  
34 unfriendly  nieprzyjazny  



  part 3 Hobbies   część 3 
35 go fishing iść na ryby 
36 go ice-skating wybrać się pojeździć na łyżwach 
37 go cycling iść pojeździć na rowerze  
38 do puzzles układać puzzle 
39 do chores wykonywać obowiązki domowe  
40 do exercise ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia ( fizyczne) 
41 do sports uprawiać sporty 
42 do gardening pracować w ogrodzie 
43 go to a concert iść na koncert 
44 go to the library iść do biblioteki 
45 go to a sleepover przenocować u kolegi/koleżanki 
46 play computer games grać w gry komputerowe  
47 play the guitar grać na gitarze 
48 play basketball grać w koszykówkę 
49 at the moment w tym momencie, teraz 
50 these days w dzisiejszych czasach, obecnie  
51 at present obecnie, na chwilę obecną 
52 nowadays w dzisiejszych czasach, obecnie, dzisiaj  
  part 4 Routines + adverbs of frequency  część 4 

53 School finishes at 2 o’clock Szkoła kończy się o godzinie drugiej. 
54 go to bed iść spać 
55 catch the bus złapać/ zdążyć na autobus 
56 have a shower brać prysznic 
57 make the bed pościelić łóżko 
58 have breakfast jeść śniadanie 

59 surf the Net przeglądać strony internetowe 
60 always zawsze 
61 usually zwykle, zazwyczaj 
62 often często 
63 hardly ever rzadko kiedy 
64 sometimes czasami 
65 seldom rzadko 
  part 5 Household chores  część 5 
66 do the shopping robić zakupy 
67 mop the floor myć podłogę 
68 hoover the carpet odkurzać dywan 
69 take out the rubbish wynosić śmieci 

70 tidy the room posprzątać pokój 
71 do the laundry robić pranie 
72 do the washing up zmywać naczynia 
73 household gospodarstwo domowe, domownicy 
74 iron the clothes prasować ubrania 
75 walk the dog wyprowadzać psa na spacer 

76 wash the car myć samochód 
77 lay the table nakrywać do stołu 
78 cook dinner gotować obiad 
79 clean the windows myć okna 
80 dust the furniture ścierać kurze z mebli 
81 dry the dishes wytrzeć naczynia 
82 cut the grass ścinać trawę 



83 mow the lawn kosić trawnik 
84 water the plants podlewać kwiaty, rośliny 
85 hang the laundry wieszać pranie 
86 rake grabić 
87 feed the dog nakarmić psa 

 
 
 

  UNIT 1Clil   

1 bite nails  gryźć paznokcie  

2 eye contact kontakt wzrokowy  

3 first impression pierwsze wrażenie  

4 form an opinion  wyrabiać sobie zdanie  

5 nervous  nerwowy  

6 tip  rada  
 
 
 

  UNIT 1 Writing Bank   

1 Dear Grandpa,  Kochany Dziadku, 

2 How are you doing? Jak leci? 

3 Sorry I didn’t write earlier but   Przepraszam, że nie napisałam wcześniej ale 

4 Thanks for your email.  Dzięki za email. 

5 I just wanted to thank you for Chciałam po prostu Ci podziękować za 

6 Drop me a line sometime.  Napisz kilka słów kiedyś. 

7 I hope to hear from you soon.  Mam nadzieję, że odezwiesz się wkrótce. 

8 Email me soon.  Napisz do mnie wkrótce (maila). 

9 Bye for now.   Na razie. 

10 I must go now.  Muszę kończyć teraz (iść). 

11 Yours,  Twój, (pożegnanie na końcu listu) 
 
 
 

 

 

UNIT 2 

 

  UNIT 2B    
  part 1 Holidays   część 1 
1 adventure holiday  wczasy dla amatorów aktywnego wypoczynku  
2 B&B zakwaterowanie ze śniadaniem  
3 beach holiday wczasy nad morzem  
4 cabin domek kempingowy; chata  
5 foggy  mglisty, zamglony 
6 freezing  mroźno 
7 guesthouse pensjonat 
8 safari safari 
9 sightseeing holiday wakacje połączone ze zwiedzaniem  
10 skiing holiday wakacje połączone z jazdą na nartach  
11 sunny  słoneczny 
12 windy  wietrzny  
13 go by car podróżować, jechać samochodem  

14 go on a cruise pływać statkiem wycieczkowym (rejs) 

15 We spent our holiday by the sea. Spędziliśmy wakacje nad morzem. 



16 hire wypożyczyć (coś na krótki czas) 

17 rent wypożyczyć, wynająć (np. mieszkanie) 

18 business trip wyjazd służbowy  

 part 2 Transport  część 2 
19 apartment mieszkanie  
20 bicycle  rower 
21 boat  łódź 
22 boring  nudny 
23 bus autobus 
24 cheap tani 
25 coach autobus dalekobieżny  
26 comfortable  komfortowy 
27 cruise  rejs wycieczkowy  
28 expensive drogi, kosztowny  
29 fast  szybki 
30 flight lot  
31 helicopter śmigłowiec, helikopter 

32 motorbike motocykl 
33 noisy  hałaśliwy  
34 plane samolot  
35 platform peron 
36 relaxing  relaksujący  
37 safe  bezpieczny  
38 scooter skuter 
39 ship  statek 
40 take off startować ( np. samolot) 
41 taxi taksówka  
42 tiring  męczący 
43 train  pociąg 

44 tram tramwaj 
45 underground metro  
46 van półciężarówka, van  
 part 3 Nature  część 3 
47 awful weather paskudna pogoda  
48 book  zarezerwować 

49 crowded beach zatłoczona plaża 
50 depart from  wyjechać z  
51 desert pustynia 
52 famous for  sławny, słynny, znany z  
53 flight attendant steward, stewardesa  
54 forest  las 
55 heavy traffic duży ruch uliczny  
56 island  wyspa 
57 journey podróż 
58 lake  jezioro 
59 lose zgubić 
60 miss  spóźnić się  
61 mountain góra, szczyt 
62 polluted sea zanieczyszczone morze 
63 river rzeka 
64 traffic jam korek uliczny 



65 valley  dolina 
66 volcano wulkan 
67 voyage rejs 
68 waterfall wodospad 

 
 

 

UNIT 3 

 

 
  UNIT 3B    
  part 1 Weather   część 1 
1 blow wiać  

2 breeze wiaterek , bryza  
3 bright day słoneczny, pogodny dzień  
4 chilly  chłodny, zimny 
5 cool chłodny  
6 drizzle mżawka 
7 drought susza 
8 flood powódź 
9 fog mgła 
10 freezing cold przenikliwie zimno 
11 frost szron 
12 hail grad 
13 lightning błyskawica  

14 pour lać 

15 raindrop kropla deszczu 

16 shine  świecić 

17 shower przelotny deszcz 

18 snowfall opad śniegu 

19 sunny słoneczny 
20 temperature temperatura 
21 thunder grzmot 
22 weather forecast prognoza pogody  
 part 2 Clothes  część 2 
23 belt pasek 
24 boots buty, botki, kozaki 
25 casual clothes ubranie w stylu sportowym 
26 coat płaszcz 
27 dress sukienka 
28 flat shoes buty na płaskim obcasie  
29 gloves rękawiczki 
30 hat  czapka, kapelusz 
31 heavy clothes ciepłe ubranie zimowe 
32 high-heeled shoes buty na wysokim obcasie  
33 jacket kurtka 
34 jeans dżinsy 
35 leggings  getry, legginsy 
36 scarf szalik 

37 shirt koszula 
38 shorts krótkie spodenki, szorty 



39 skirt spódnica 
40 socks skarpetki 
41 sportswear ubiór sportowy 
42 suit garnitur 
43 tie krawat 
44 trainers adidasy 
45 T-shirt koszulka z krótkimi rękawami 
 part 3 część 3 
46 angry with him zły na niego 
47 be frightened of something  bać się czegoś 
48 be satisfied with something cieszyć się z czegoś, być zadowolonym 
49 excited podekscytowany  
50 relieved odczuwający ulgę  
51 sad  smutny 
52 satisfied with zadowolony z czegoś 
53 scared  przestraszony 
54 surprised at the news  zdziwiony, zaskoczony wiadomościami  
55 I’m tired of Tom. Mam dosyć Tomka. ( męczy mnie) 
56 worried zmartwiony 
57 unhappy nieszczęśliwy 

58 relaxed rozluźniony, zrelaksowany 
59 shocked by something zszokowany czymś 
60 nervous nerwowy 
61 I feel happy. Jestem szczęśliwy. 
62 sleepy śpiący 
63 mad at somebody wściekły na kogoś 

64 silly głupi, niemądry 
65 I'm afraid of spiders. Boję się pająków. 
 part 4 Fashion część 4 
66 formal clothes eleganckie ubrania 
67 fit pasować (rozmiarem) 
68 suit pasować (dobrze wyglądać) 
69 match pasować (wzorami, kolorystycznie) 
70 loose luźny (o ubraniu) 
71 sandals sandały 
72 checked w kratkę, kraciasty 
73 dotted w kropki, w groszki 
74 cotton bawełna 

75 silk jedwab 
76 fashion moda 
77 fashionable modny 
78 sweater sweter 
79 polo neck golf 
80 swimsuit strój kąpielowy 

81 cap czapka z daszkiem 
82 cardigan rozpinany sweter 
83 sunglasses okulary przeciwsłoneczne 
84 tracksuit dres 

 
 
 
 
 
 



 
UNIT 4 

 

  UNIT 4 Containers/ Pojemniki   
1 a tin of sardines puszka sardynek 
2 a can of cola puszka coli 
3 a glass of water szklanka wody 
4 a packet of biscuits paczka ciastek 
5 a bottle of oil butelka oleju 
6 a cup of coffee filiżanka kawy 
7 a carton of milk karton mleka 
8 a bag of sugar torebka cukru 
9 a piece of cake kawałek ciasta  
10 a bowl of strawberries miseczka truskawek  
11 fork widelec 
12 spoon łyżka 
13 plate talerz 
14 pot garnek 

15 frying pan patelnia 
16 cooker kuchenka 
17 fridge lodówka 
18 microwave kuchenka mikrofalowa 

 
 
  UNIT 4 Grammar:  Infinitive/Bezokolicznik  

oraz Gerund / czasowniki z   ‘’ING’’   
1 I want to buy Chcę kupić 

2 I would love to help you. Bardzo chciałabym ci pomóc. 
3 I would like to go to Paris. Chciałbym pojechać do Paryża. 
4 I can swim. Potrafię pływać. 
5 We might go to the match. Może pójdziemy na mecz. 
6 We should go now. Powinniśmy już iść. 
7 She must study harder. Ona musi więcej się uczyć. 
8 I like swimming. Lubię pływać. 
9 I love playing computer games. Uwielbiam grać w gry komputerowe. 
10 I hate doing my homework. Nie cierpię odrabiać zadań domowych. 
11 I enjoyed playing golf. Podobała mi się gra w golfa. 
12 I don’t mind helping my mum. Nie mam nic przeciwko pomaganiu mamie. 
13 We go swimming every day. Chodzimy pływać codziennie. 

14 want to go chcieć iść 
15 forget to do something zapomnieć coś zrobić 
16 advise somebody to do something radzić komuś aby coś zrobił 
17 refuse to do something nie zgodzić się na zrobienie czegoś 
18 I hope to go on holiday. Mam nadzieję wyjechać na wakacje. 
19 expect oczekiwać, spodziewać się 
20 offer oferować, proponować 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  UNIT 4B    
  part 1 część 1 

1 ankle kostka, staw skokowy 
2 arm  ramię 
3 back plecy 
4 break my leg złamać sobie nogę 
5 chest klatka piersiowa 
6 cold przeziębienie 
7 cough kaszel 
8 cut skaleczyć 
9 ear ucho 
10 earache ból ucha 
11 fever gorączka 
12 finger palec u ręki 
13 get a bruise nabić sobie guza 

14 head głowa 

15 headache ból głowy 

16 hurt  zranić 

17 kick kopnąć  

18 knee kolano 

19 leg noga 
20 neck szyja 
21 nose nos 
22 shoulder bark 
23 slip poślizgnąć się  
24 sore bolący, obolały 

25 sprain my wrist zwichnąć sobie nadgarstek 
26 stomachache ból brzucha 
27 toe palec u nogi 
28 toothache ból zęba 
29 twist my ankle skręcić sobie kostkę 
 part 2 Food  część 2 

30 beef wołowina 
31 butter masło 
32 flour mąka 
33 grape winogrono 
34 lobster homar 
35 melon melon 

36 milkshake koktajl mleczny 
37 mineral water woda mineralna  
38 olive oil oliwa z oliwek 
39 onion cebula 
40 pasta pasta (wszelkie rodzaje makaronów, pierogów) 
41 peach brzoskwinia 
42 pineapple ananas 
43 prawn krewetka 
44 salt sól 
45 seafood owoce morza 
46 watermelon arbuz 



47 juice sok 
48 sugar cukier 
49 pepper pieprz 
50 poultry drób 
 part 3 Cooking  część 3 
50 bake upiec 
51 beat ubijać 
52 boil gotować 
53 chop siekać 
54 dessert deser 
55 fry smażyć 
56 mix mieszać 
57 mixture mieszanka 
58 peel obierać 
59 portion porcja 
60 slice plasterek, kromka 
61 slice sth  kroić coś na plasterki, kromki 
62 wine glass kieliszek do wina 
63 napkin serwetka 
64 book a table zarezerwować stolik 

65 waiter kelner 
66 waitress kelnerka 
67 tip napiwek 
68 bill rachunek (w restauracji) 
69 order zamówić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UNIT 5 

 

  UNIT 5B    
  part 1 Celebrations część 1 
1 bonfire ognisko 

2 crowning koronacja 
3 decorate dekorować 
4 dress up wystroić się 
5 exchange wymieniać 
6 fast pościć 
7 feast uczta, feta 

8 last trwać (np. festiwal) 
9 celebrate świętować 
10 fireworks display pokaz sztucznych ogni 
11 highlight główna atrakcja, punkt kulminacyjny 
12 let off fireworks puszczać sztuczne ognie 
13 light/lit/lit podpalić, zapalić 

14 mosque meczet 

15 on the stroke of midnight gdy zegar wybije dwunastą w nocy 

16 pray modlić się 

17 prize for nagroda za  

18 roast turkey indyk pieczony 

19 floats platformy (podczas parady) 

20 bonfire ognisko 
21 New Year’s Eve Sylwester 
22 Christmas Eve Wigilia  
 part 2 Customs  część 2 
23 birth poród 
24 boat race wyścigi łodzi 

25 hold organizować 
26 marriage małżeństwo 
27 outfit ubiór, strój 
28 spicy pikantny 
29 spill/spilt/spilt rozlać 
30 step on nadepnąć na coś 
31 tear/tore/torn rozerwać, podrzeć 
32 turn up pojawić się, przyjść 
33 embarrassing wprawiający w zakłopotanie, żenujący 
34 on 22nd February  22 lutego 
35 break rozbić (szklankę) 
36 slip potknąć się 
37 step on Jim’s foot nadepnąć na stopę Jima 
38 celebration uroczystość; święto 
39 custom zwyczaj 
40 get married wziąć ślub 
41 graduation ukończenie wyższych studiów 

 
 



 
 
 
 

UNIT 6 

 
  UNIT 6B    
  part 1 Environmental problems część 1 
1 charity organizacja charytatywna 
2 climate change  zmiany klimatu 
3 damage uszkodzić 
4 disappear zniknąć, wyginąć 
5 donate ofiarować 
6 drop  kropla 
7 endangered species gatunki zagrożone wyginięciem 
8 exhaust fumes spaliny 
9 extinct wymarły (gatunek) 
10 fossil fuel paliwo kopalne 
11 gas gaz 
12 rainforest las tropikalny 

13 rubbish śmieci 

14 soil  gleba 

15 take down zdjąć, ściągnąć 

16 waste marnować 

 part 2 Materials. Environmental protection część 2 

17 cardboard karton 

18 egg carton pojemnik na jajka 

19 envelope  koperta 
20 fizzy drink can puszka z napojem gazowanym 
21 magazine magazyn, czasopismo 
22 I miss you. Tęsknię za tobą. 
23 notebook notatnik 

24 paper cup papierowy kubek 
25 phonebook książka telefoniczna 
26 plant  roślina  
27 pollute zanieczyszczać 
28 protect chronić 
29 recycle przetwarzać 

30 save ratować, oszczędzać 
31 shoe box pudełko po butach 
32 shower curtain zasłona prysznica 
33 throw away wyrzucić 
34 environment środowisko 
35 protection ochrona 
36 materials tworzywa  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  UNIT 6 Animals    
1 alligator aligator 
2 mosquito komar 
3 moose łoś 
4 beaver bóbr 
5 raccoon szop pracz 
6 rattlesnake grzechotnik 
7 lizard jaszczurka 
8 cobra kobra 
9 woodpecker dzięcioł 
10 ostrich struś 
11 owl sowa 
12 wasp osa 
13 panther pantera 

14 rhino nosorożec 

15 camel wielbłąd 

16 orangutan orangutan 

17 chicken kurczak 

18 tuna tuńczyk 

19 duck kaczka 
20 whale wieloryb 
21 cricket świerszcz 
22 dragonfly ważka 
23 turtle żółw 
24 goose gęś 
25 salmon łosoś 

26 rabbit królik 
27 bee pszczoła 

 
  UNIT 6 Everyday English     
1 suggestion sugestia 
2 I agree with you. Zgadzam się z tobą. 
3 disagree  with somebody nie zgadzać się z kimś 
4 neighbour sąsiad 
5 neighbourhood sąsiedztwo 
6 plant flowers sadzić rośliny, kwiaty 
7 How far? Jak daleko? 
8 two miles dwie mile (1 mila =1609m) 
9 make a suggestion wyrazić sugestię 
10 I disagree with you. Nie zgadzam się z tobą. 
11 Can you help me with …? Możesz mi pomóc z …? 
12 Have you got any suggestions ? Masz jakieś sugestie ? 
13 What about going to the cinema? A może pójdziemy do kina? 
14 That’s a great idea! To świetny pomysł! 
15 How about watching TV? A może pooglądamy telewizję? 
16 Why don’t we go to the theatre? A może pójdziemy do teatru? 
17 I think you’re wrong. Uważam, że się myślisz. 

 



 
 
 
  UNIT 6 Grammar: Future Simple     
 Future Simple - twierdzenia  
1 I'll sleep. Ja będę spać. 
2 You'll sleep. Ty będziesz spał. 
3 He'll buy it. On to kupi. 

4 She'll help me. Ona mi pomoże. 
5 It'll fall. To / Ono spadnie. 
6 We'll go. My pójdziemy. 
7 You'll sleep. Wy będziecie spać. 
8 They'll help me. Oni mi pomogą. 
  Future Simple - przeczenia    
1 I won't go. Ja nie pójdę. 

2 You won't go. Ty nie pójdziesz. 
3 He won't buy it. On tego nie kupi. 
4 She won't help me. Ona mi nie pomoże. 
5 It won't fall. To / Ono nie spadnie. 
6 We won't go. My nie pójdziemy. 
7 You won't sleep. Wy nie będziecie spać. 
8 They won't help me. Oni mi nie pomogą. 
  Future Simple - pytania    
1 Will I go? Czy ja pójdę? 
2 Will you go? Czy ty pójdziesz? 
3 Will he buy it? Czy on to kupi? 
4 Will she help me? Czy ona mi pomoże? 
5 Will it fall? Czy to / ono spadnie? 
6 Will we go? Czy my pójdziemy? 
7 Will you sleep? Czy wy będziecie spać? 
8 Will they help me? Czy oni mi pomogą? 

 

  UNIT 6 Grammar: be going to    
 be 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. 
  be going to -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? 
  be going to -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. 

 
 
 UNIT 6 Grammar: Zero Conditional / 

Zerowy okres warunkowy    
1 If you mix blue and red, you get purple. Jeśli zmieszasz niebieski z czerwonym otrzymujesz 

fioletowy. 
2 If you heat wax, it melts. Jeśli podgrzewasz wosk to się topi. 

3 Wax melts if you heat it. Wosk się topi jeśli go podgrzewasz. 
 

  UNIT 6 Grammar: First Conditional/ 
1 okres warunkowy `   

  first conditional - zdania twierdzące  

1 I'll visit you if I go to London. Odwiedzę cię jeśli pojadę do Londynu. 

2 You'll be happy, if you get a new bike. Będziesz szczęśliwy jeśli dostaniesz nowy rower. 

3 He'll do it if you ask him. On to zrobi jeśli go poprosisz. 

4 We'll help her if she needs our help. Pomożemy jej jeśli ona będzie potrzebowała naszej 
pomocy. 

5 They'll move to Toruń if he gets a new job. Oni przeprowadzą się do Torunia jeśli on dostanie 
nową pracę. 

  first conditional- przeczenia   
1 If I don't have time, I won't help you. Jeśli nie będę mieć czasu nie pomogę Ci. 

2 If he doesn't have time, he won't help me. Jeśli on nie będzie mieć czasu to mi nie pomoże. 

3 If they don't have money, they won't buy a new car. Jeśli nie będą mieć pieniędzy, nie kupią nowego 
samochodu. 

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

 

  UNIT 6 Grammar:  Second Conditional/ 
affirmatives - 2 okres warunkowy- zdania 
twierdzące    

1 If I had more money,I would buy a plane. Gdybym miał więcej pieniędzy kupiłbym sobie 
samolot. 

2 If I were you, I would ask for help. Na twoim miejscu poprosiłbym o pomoc. 
3 If they saw a ghost, they would scream. Gdyby zobaczyli ducha to by krzyczeli. 
4 If they were in Bydgoszcz, they would  visit us.   Gdyby byli w Bydgoszczy odwiedziliby nas. 

5 If I found a wallet in the street, I’d take it to the 
police. 

Gdybym znalazł portfel na ulicy, zaniósłbym go na 
policję. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
UNIT 7 

 

  UNIT 7B    
  part 1 Appearance  część 1 
1 bald łysy 

2 beard broda 
3 build budowa ciała  
4 curly  kręcone (włosy) 
5 dark complexion ciemna karnacja 
6 What does he look like? Jak on wygląda? 
7 earring kolczyk 

8 elderly starszy, w podeszłym wieku 
9 fair jasne ( włosy) 
10 flat płaski (nos) 
11 freckle pieg 
12 full pełne ( wargi) 
13 he’s of average height  jest średniego wzrostu 

14 lip warga 

15 middle-aged w średnim wieku 

16 moustache wąsy 

17 overweight z nadwagą 

18 plump pulchny, nieco otyły 

19 slim szczupły 

20 straight proste ( włosy) 
21 teenager nastolatek 
22 thin cienkie (włosy) ; chudy 
23 wavy faliste (włosy) 
24 weight waga 
 part 2 Family  część 2 

25 aunt ciocia 
26 brother brat 
27 cousin kuzyn, kuzynka  
28 daughter córka 
29 great-son wnuk 
30 father ojciec 
31 grandma babcia 
32 grandpa dziadek 
33 husband mąż 
34 mother matka 
35 nephew bratanek, siostrzeniec 
36 niece bratanica, siostrzenica 
37 sister siostra 
38 great-grandfather pradziadek 
39 son syn 
40 uncle wujek 
41 wife żona 
42 It’s on special offer. Jest w specjalnej ofercie. 
43 in cash gotówką 



44 Exchange this skirt for another one. Wymień tę spódnicę na inną. 
45 This car is for sale. Ten samochód jest na sprzedaż. 
46 spend money on books wydawać pieniądze na książki 
47 receipt paragon 
48 try on przymierzać 
49 fit pasować (o ubraniu) 
50 lend pożyczyć coś komuś 
51 suit być dobrze dobranym, pasować (o ubraniu) 
 part 3 Adjectives część 3 
52 famous sławny 
53 tall building wysoki budynek 
54 expensive drogi 
55 It's really cheap! To jest naprawdę tanie! 
56 I'm too tired. Jestem zbyt zmęczony. 
57 I'm not old enough to drive a car. Nie mam odpowiedniego wieku aby kierować 

samochodem. 
58 crowded zatłoczony 
59 worse gorszy 
60 the worst najgorszy 
61 little mało 
62 less mniej 

63 the least najmniej 
64 more więcej 
65 the most najwięcej 
66 delicious pyszny 
67 hot gorący 
68 heavy ciężki 

69 impressive imponujący 
70 overweight z nadwagą (mający nadwagę) 
71 pale blady (skóra, kolor) 

 

  UNIT 7 Prepositions of places ,  
shops and services    

1 in the kitchen w kuchni 
2 behind the sofa za sofą 
3 on the wall na ścianie 
4 between the armchairs pomiędzy fotelami 
5 under the table pod stołem 
6 in front of the table przed stołem 
7 next to the fireplace obok kominka 
8 opposite the table naprzeciw stołu 
9 over nad 
10 amusement park wesołe miasteczko 
11 aquarium akwarium 
12 art gallery galeria sztuki 
13 bakery piekarnia 

14 bus stop przystanek autobusowy 

15 butcher’s sklep mięsny 

16 chemist’s apteka 

17 cinema kino 

18 concert hall filharmonia 



19 florist’s  kwiaciarnia 
20 gym sala gimnastyczna 
21 jeweller’s jubiler, sklep jubilerski 
22 music shop sklep muzyczny 
23 optician’s zakład optyczny 
24 pet shop sklep zoologiczny 
25 post office poczta 
26 restaurant restauracja 
27 souvenir shop sklep z pamiątkami 
28 stamp znaczek pocztowy 
29 theatre teatr 
30 toy shop sklep z zabawkami 

 
 
 

UNIT 8 

 
  UNIT 8B    
  part 1 Films  część 1 

1 adventure film film przygodowy 
2 animated cartoon film animowany 
3 cartoon kreskówka 
4 chat show talk show 
5 comedy komedia 
6 depressing smutny, przygnębiający 
7 detective film film detektywistyczny 
8 DIY programme program dla majsterkowiczów 
9 documentary film dokumentalny 
10 drama dramat 
11 gardening programme program ogrodniczy 
12 historical historyczny 
13 horror film horror 

14 music programme program muzyczny 

15 nature programme program przyrodniczy 

16 quiz show kwiz 

17 reality show reality show 

18 science fiction fantastyka naukowa, science fiction 

19 sitcom serial komediowy 
20 soap opera opera mydlana 
21 sports programme program sportowy 
22 the news wiadomości 
23 western western 
 part 2 Music  część 2 

24 album album płytowy 
25 calming music muzyka uspokajająca 
26 compose komponować 
27 composer kompozytor 
28 critic krytyk filmowy, teatralny 
29 dancer tancerz 

30 dull music nudna muzyka 
31 hit przebój 



32 lead singer lider zespołu 
33 live na żywo 
34 loud music głośna muzyka 
35 lyrics tekst piosenki 
36 musician muzyk 
37 painter malarz 
38 pianist pianista 
39 relaxing music muzyka relaksacyjna 
40 sculptor rzeźbiarz 
41 singer piosenkarz 
42 soft music cicha muzyka 
43 writer pisarz 
 part 3 Films ex.4,5 część 3 
44 star grać główną rolę 
45 direct reżyserować 
46 release wypuszczać (film na ekrany) 
47 play grać (np: w filmie) 
48 shoot kręcić (film), filmować 
49 When does the film come out? Kiedy ten film się ukaże/pojawi? 
50 role rola 

51 cast obsada (filmu) 
52 blockbuster hit; bestseller 
53 the film industry przemysł filmowy 
54 main character główny bohater 
55 box office kasa biletowa; zysk osiągnięty przez film 
56 on the soundtrack na ścieżce dźwiękowej (do filmu) 

57 theme tune motyw muzyczny 
58 special effects efekty specjalne 

 
 
 
  UNIT 8 Writing Review      
1 review recenzja 
2 plot fabuła 
3 summery podsumowanie, streszczenie 
4 excellent doskonały 
5 script scenariusz 
6 special effects efekty specjalne 
7 nasty paskudny 
8 disappointing rozczarowujący, niezadowalający 
9 I highly recommend this film. Gorąco polecam ten film. 
10 It was directed by … Został wyreżyserowany przez …. 
11 superheroes superbohaterowie 
12 evil zły, nikczemny; zło 
13 The cast is wonderful. Obsada jest wspaniała. 
14 summary podsumowanie 
15 It's a must see! Koniecznie trzeba go obejrzeć. (o filmie) 
16 a waste of time strata czasu 
17 If you get the chance Jak będziesz mieć okazję 

 
 
 



 
  UNIT 8 Clil    
1 click on kliknąć 
2 computer komputer 
3 connect połączyć 
4 download ściągnąć dane na twardy dysk z innego nośnika 
5 enter zachować w pamięci komputera 
6 filename nazwa pliku 
7 folder folder 

8 import przenieść na twardy dysk komputera z nośnika  
zewnętrznego 

9 keyboard klawiatura 
10 mobile phone telefon komórkowy 
11 mouse mysz komputerowa 
12 option wybór 
13 pop up pojawić się nagle 

14 port port 
15 save zachować w pamięci komputera 
16 screen ekran 
17 USB cable kabel USB 
18 window okno 

 
 

  UNIT 8 Zaimki zwrotne i emfatyczne;  TV    
1 action-packed o wartkiej akcji (film) 
2 blockbuster hit 
3 box office kasa biletowa 
4 cast obsada 
5 cookery programme program kulinarny 
6 main character główny bohater 
7 performance przedstawienie 
8 play grać (o aktorze) 

9 review recenzja 
10 role rola 
11 soundtrack ścieżka dźwiękowa 
12 subtitle napisy (tłumaczenie kwestii wypowiadanej przez 

aktora na język kraju, w którym wyświetlany jest 
film) 

13 He hurt himself. Zranił się. 
14 Behave yourself! Zachowuj się! 
15 by myself sam, sama (coś np.: zrobiłam) 
16 Help yourself. Poczęstuj się. 
17 He sang the song himself. To on zaśpiewał, nikt inny. 
18 Make yourself at home. Rozgość się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  UNIT 8 Grammar: Question tags  

   
 Question tags - affirmatives 

(nieprawdaż? - Zdania twierdzące)  
1 He’s tall, isn’t he?  Jest wysoki, nieprawdaż? 
2 I’m funny, aren’t I?  Jestem zabawny, nieprawdaż? 
3 They are happy, aren’t they? Oni są szczęśliwi, nieprawdaż? 
4 You live here, don’t you?  Mieszkasz tu, nieprawdaż? 
5 She lives here, doesn’t she?  Ona tu mieszka, nieprawdaż? 
6 He lived in London in 2006, didn’t he?  Mieszkał w Londynie w 2006 roku, nieprawdaż? 
7 She has been a teacher for 5 years, hasn’t she?  Jest nauczycielką od 5 lat, nieprawdaż? 

8 You can dance, can’t you?  Potraficie tańczyć, nieprawdaż? 
9 They will help you, won’t they?  Pomogą wam, nieprawdaż? 
  Questions tags- naegatives 

(nieprawdaż?- przeczenia)   
1 He isn’t tall, is he?   Nie jest wysoki, nieprawdaż? 

2 I’m not funny, am I?  Nie jestem zabawny, nieprawdaż? 
3 They aren’t happy, are they?  Oni nie są szczęśliwi, nieprawdaż? 
4 You don’t live here, do you?  Nie mieszkasz tu, nieprawdaż? 
5 She doesn’t live here, does she?  Ona tu nie mieszka, nieprawdaż? 
6 

He didn’t live in London in 2006, did he?  
 Nie mieszkał w Londynie w 2006 roku, 
nieprawdaż? 

7 She hasn’t been a teacher for 5 years, has she?   Nie jest nauczycielką od 5 lat, nieprawdaż? 

8 You can’t dance, can you? Nie potraficie tańczyć, nieprawdaż? 
 


