
                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

Irregular verbs (dostępne w aplikacji memrise: Irregular verbs (+audio) 
- wszystkie poziomy: wybrać poziom 1: elementary) 

  Present Past Simple Past participle Polish 
1 be was/were been być 
2 beat beat beaten zbić/pobić 
3 become became become zostać 
4 begin began begun zaczynać/rozpoczynać 
5 bite bit bitten gryźć 
6 blow blew blown dmuchać 
7 break broke broken rozbić 
8 bring brought brought przynieść/przywieźć 
9 build built built budować 
10 burn burnt/burned burnt/burned spalić/oparzyć 
11 buy bought bought kupić 
12 catch caught caught złapać 
13 choose chose chosen wybrać 
14 come came come przychodzić 
15 cost cost cost kosztować 
16 cut cut cut ciąć 
17 dig dug dug kopać 
18 do did done robić 
19 draw drew drawn rysować 
20 dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić/ marzyć 
21 drink drank drunk pić 
22 drive drove driven kierować pojazdem  
23 eat ate eaten jeść 
24 fall fell fallen spaść/upaść 
25 feel felt felt czuć 
26 fight fought fought walczyć 
27 find found found znaleźć 
28 fly flew flown latać 

29 forget forgot forgotten zapominać 
30 forgive forgave forgiven wybaczyć 
31 get got got dostać 
32 give gave given dać 
33 go went gone iść/jechać 
34 grow grew grown rosnąć 
35 have had had mieć/posiadać 
36 hear heard heard słyszeć 
37 hide hid hidden ukrywać 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

38 hit hit hit uderzyć 
39 hold held held trzymać coś/kogoś 
40 hurt hurt hurt zranić/skaleczyć 
41 keep kept kept zatrzymać/trzymać 
42 know knew known znać/wiedzieć 
43 lay laid laid kłaść/położyć 
44 lead led led prowadzić 
45 learn learnt/learned learnt/learned uczyś się  
46 leave left left wyjść/wyjeżdżać 
47 lend lent lent pożyczać komuś  
48 let let let pozwalać/wynajmować 
49 lie lay lain leżeć 
50 light lit lit zapalać/rozpalać/oświetlać 
51 lose lost lost gubić/tracić/przegrywać  
52 make made made robić 
53 mean meant meant oznaczać/mieć na myśli  
54 meet met met spotkać 
55 pay paid paid płacić 
56 put put put kłaść/położyć 
57 read read read czytać 
58 ride rode ridden jechać konno/na rowerze/na 

motorze 
59 ring rang rung dzwonić 
60 rise rose risen rosnąć/wstawać 
61 run ran run biec 
62 say said said mówić/powiedzieć 
63 see saw seen widzieć 
64 sell sold sold sprzedać 
65 send sent sent wysłać 
66 shoot shot shot strzelać 
67 shut shut shut zamykać/zatrzasnąć 
68 sing sang sung  śpiewać 
69 sit sat sat siadać 
70 sleep slept slept spać 
71 speak spoke spoken mówić/rozmawiać 
72 spell spelt/spelled spelt/spelled literować 
73 spend spent spent wydawać pieniądze/spędzać 

czas  
74 stand stood stood stać 
75 steal stole stolen kraść 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

76 swim swam swum pływać 
77 take took taken wziąć 
78 teach taught taught uczyć kogoś czegoś 
79 tell told told powiedzieć/opowiadać 
80 think thought thought myśleć 
81 throw threw thrown rzucać 
82 understand understood understood rozumieć 
83 wake woke woken budzić się 
84 wear wore worn nosić na sobie  
85 write wrote written pisać  

 

 

1 Christmas Święta Bożego Narodzenia 

  part 1 część 1 

2 Christmas cards kartki świąteczne 

3 decorate a Christmas tree ubierać choinkę 

4 snow śnieg 

5 snowman bałwan 

6 presents prezenty 

7 Santa Claus Święty Mikołaj 

8 On Christmas Eve W wigilię 

9 celebration świętowanie 

10 celebrate  świętować 

11 on this day... tego dnia 

12 Christmas season okres świąteczny 

13 set the table nakrywać do stołu 

14 bank holiday oficjalne święto państwowe 

15 Merry Christmas! Wesołych Świąt! 

16 empty plate pusty talerz 

17 carols kolędy 

18 hay  siano 

19 tablecloth obrus 

20 On 24 December 24 grudnia 

21 preparations for Christmas przygotowania do Świąt 

22 purchase kupić 

23 midnight mass Pasterka (msza o północy) 

24 attend wziąć udział (np. w Pasterce) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 2 część 2 

25 hang up Christmas stockings powiesić skarpety na prezenty 

26 arrive in a sledge przyjeżdzać saniami 

27 decorated with holly przystrojony ostrokrzewem 

28 dried fruit suszone owoce 

29 gather at the Christmas table gromadzić się przy świątecznym stole 

30 I wish you a Merry Christmas Życzę Wam wesołych świąt  

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

32 deliver an annual oration wygłaszać coroczne przemówienie 

33 sparkling tinsel błyszcząca lameta 

34 expectation oczekiwanie 

35 custom zwyczaj 

36 carol singers kolędnicy 

37 carnival karnawał 

38 borsch with ravioli barszcz z uszkami 

39 share the holy wafer dzielić się opłatkiem 

40 carp karp 

41 herring in oil śledź w oleju 

42 dumplings with poppyseed kluski z makiem 

43 Advent adwent 

44 North Pole biegun Północny 

45 drawn by reindeer ciągnięte przez renifery 

46 poinsettias gwiazdy betlejemskie (rośliny) 

47 kiss under the mistletoe całować się pod jemiołą 

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

49 the stable in Bethlehem stajenka w Betlejem 

50 shepherd pasterz 

51 Christmas crib żłóbek, szopka 

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

53 frankincense żywica olibanowa 

54 incense kadzidło 

55 Christmas bauble; Christmas ball; ornament bombka 
 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  Easter Wielkanoc 

1 at Easter na Wielkanoc 

2 lamb baranek 

3 chick pisklę, kurczaczek 

4 Easter eggs pisanki 

5 cross krzyż 

6 celebrate świętować; obchodzić 

7 throw water on somebody oblewać kogoś wodą 

8 Easter palm palma wielkanocna 

9 catkins bazie 

10 decorate eggs ozdabiać jajka 

11 hard boiled eggs jajka na twardo 

12 Easter bunny zajączek (wielkanocny) 

13 basket koszyk 

14 Christian festival chrześcijańskie święto 

15 Lent Wielki Post 

16 observe Lent zachować post 

17 fast pościć 

18 He fasted on Good Friday pościł w Wielki Piątek 

19 Maundy Thursday Wielki Czwartek 

20 Holy Week Wielki Tydzień 

21 Palm Sunday Niedziela Palmowa 

22 worshipper wierny 

23 Easter Monday drugi dzień świąt 

24 the Resurrection Zmartwychwstanie 

25 crucifixion ukrzyżowanie 

26 Shrove Tuesday ostatki; "śledzik", tłusty wtorek 

27 Ash Wednesday środa popielcowa; Popielec 

28 tomb grobowiec 

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

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 6A Behind the scenes   
  part 1 Reading: The world of extras  część 1 
1 mime pokazywać na migi 
2 ordinary zwyczajny 
3 last trwać 
4 dozen times kilkanaście razy 
5 a dozen eggs tuzin jajek 
6 remain silent milczeć 
7 remain pozostać 
8 interfere with kolidować z, wpływać na 
9 thick jacket gruba kurtka 
10 fake sztuczny 
11 strictly forbidden surowo zabroniony 
12 funeral pogrzeb 
13 digital cyfrowy 
14 real-life rzeczywisty, prawdziwy 
15 cut-outs made of cardboard figury wycięte z tektury 
16 two-dimensional dwuwymiarowy 
17 inflatable nadmuchiwany 
18 deflate spuszczać powietrze 
19 inflate nadmuchiwać 
20 store przechowywać 
  part 2 Vocabulary Bank: Cinema  część 2 
21 action film film akcji 
22 animation animacja 
23 comedy komedia 
24 drama dramat 
25 historical film film historyczny 
26 horror film horror 
27 musical musical (film muzyczny) 
28 rom-com komedia romantyczna 
29 science fiction film film science fiction 
30 thriller thriller 
31 war film film wojenny 
32 western western 
33 violent pełen przemocy 
34 scary straszny 
35 moving poruszający 
36 audience widownia 
37 cast obsada 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

38 The popular actress has joined the cast of a TV 
series. 

Popularna aktorka dołączyła do obsady serialu 
telewizyjnego. 

39 extra statysta (w filmie) 
40 plot fabuła 
41 The play had a weak plot.  Sztuka miała słabą fabułę. 
 part 3  część 3 

42 review recenzja 
43 The play got good reviews. Sztuka dostała dobre recenzje. 
44 script scenariusz 
45 sequel kontynuacja (książki, filmu) 
46 soundtrack ścieżka dźwiękowa do filmu 

47 Who composed the music for this soundtrack? Kto skomponował muzykę do tej ścieżki 
dźwiękowej? 

48 special effects efekty specjalne 
49 star gwiazda 
50 subtitles napisy do filmu 
51 direct wyreżyserować 
52 dub dubingować 
53 The film was dubbed into other languages. Film został zdubingowany w innych językach. 
54 play the part of grać rolę (kogoś) 
55 The film is set in New York. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku. 
56 The film was shot/filmed on location in…. Film został nakręcony w plenerze w… 
57 be on pokazywać (kogoś, coś w telewizji) 
58 What's on TV today? Co dzisiaj jest w telewizji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 6B Every pictures tells a story   

  Part 1 Reading: What a profile photo says 
about you. 

 część 1 

1 profile photo zdjęcie profilowe 

2 jealous ex zazdrosny były 

3 depend entirely on całkowicie zależeć od 

4 close-up photo zdjęcie z bliska 

5 adorable uroczy, rozkoszny 

6 grown-up dorosły 

7 accomplish osiągnąć 

8 fabulous bajeczny 

9 nappy pieluszka 

10 reference odniesienie 

11 The president's speech was full of references to 
his youth. 

Przemówienie prezydenta było pełne nawiązań 
do jego młodości 

12 literary literacki 

13 regret żałować 

14 replace  wymienić 

15 I replaced my old car with a new one. Wymieniłem mój stary samochód na nowy. 

16  incompetent niekompetentny 

17 dedicated parent oddany rodzic 

18 be up to date być na bieżąco 

 part 2 Vocabulary Bank: The body; Reading: 
Can you learn how to be charismatic? 

część 2 

19 knee kolano 
20 lips wargi 
21 shoulder ramię 
22 stomach brzuch, żołądek 
23 tongue język 
24 bite gryźć 
25 bite your nails obgryzać paznokcie 
26 clap klaskać 
27 kick kopać 
28 nod skinąć głową 
29 She nodded to greet us when we walked in. Gdy weszliśmy, skinęła głową na powitanie. 

30  point at someone wskazać na kogoś 
31 smell zapach; wąchać 
32 Do you smell smoke? Czy czujesz dym? 
33 It smells really good. Pachnie naprawdę dobrze. 
34 stare at someone gapić się na kogoś 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 taste smakować 
36 Taste it. Don't you think it's too salty? Posmakuj. Czy nie jest twoim zdaniem za słone? 
37 The soup tastes really good. Zupa smakuje naprawdę dobrze. 
38 throw rzucić 
39 touch dotknąć 
40 whistle gwizdać 
41 all fields of life wszystkie dziedziny życia 
42 make eye contact nawiązać kontakt wzrokowy 
43 feet apart rozstawione nogi 
44 turn into zamienić w 

 

 

 

  UNIT 7A  Live and learn. 
  

 
 

  part 1Vocabulary bank: Education  część 1 
1 boarding school szkoła z internatem 
2 graduate kończyć uniwersytet; absolwent uniwersytetu 
3 He is a Harvard graduate and holds a PhD in 

linguistics. 
On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł 
doktora jezykoznawstwa. 

4 About 3 million young people graduate from 
university every year. 

Co roku około 3 miliony młodych ludzi kończy 
studia. 

5 head teacher dyrektor szkoły 
6 nursery school przedszkole (Wielka Brytania) 
7 primary school szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii dla 

dzieci od 5 do 11 lat 
8 secondary school  szkoła średnia w Wielkiej Brytanii (11-16 lat) 
9 state school szkoła państwowa 
10 pupil uczeń 
11 term semestr (brytyjski angielski) 
12 The school year  is divided into two terms. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

13 kindergarten przedszkole  
14 elementary school szkoła podstawowa w Stanach Zjednoczonych 

(6-10 lat) 
15 middle school / junior high school szkoła w Stanach Zjednoczonych, odpowiednik 

polskiego gimnazjum (10-14 lat) 
16 high school szkoła średnia w stanach Zjednoczonych (15-18 

lat) 
17 college szoła wyższa 
18 semester semestr (amerykański angielski) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

19 grade rocznik, klasa (w szkole w Stanach 
Zjednoczonych) 

20 The girl I fancy goes to eighth grade. Dziewczyna, która mi się podoba chodzi do 8 
klasy. 

 part 2 Vocabulary bank: Education część 2 

21 be expelled zostać wydalonym (ze szkoły, organizacji) 
22 behave well / badly zachowywac się dobrze / źle 
23 punish ukarać 
24 cheat oszukiwać; ściągać (na teście, egzaminie) 
25 fail an exam nie zdać egzaminu 
26 pass an exam zdac egzamin 
27 take/do an exam  przystąpić do egzaminu 
28 revise for an exam uczyć się do egzaminu 
29 educate edukować 
30 He was educated at a private school. Uczył się w szkole prywatnej. 
31 bring up wychowywać 
32 She was brought up by her grandparents. Była wychowywana przed dziadków. 

33 learn uczyc się (zdobyć wiedzę lub umiejętność) 
34 He's learning to drive a car. Uczy się jazdy samochodem. 
35 study uczyć się (gdy chodzi o proces uczenia a nie 

wyniki) 
36 I've been studying all night. Uczyłem się całą noc. 
37 misbehave źle się zachowywać 
38 allow pozwolić 
39 She allowed me to go. Pozwoliła mi iść. 
40 make somebody do something zmusić kogoś do zrobienia czegoś 
41 She made me tidy her room. Zmusiła mnie, żebym posprzątała jej pokój. 
  part 3 Reading: The UK student site część 3 
 42 uni uniwerek 
 43 space miejsce, przestrzeń 
 44 I haven't got the space for that. Nie mam na to miejsca. 
 45 social benefits świadczenia socjalne 
 46 that sort of thing coś w tym rodzaju 
 47 accountancy księgowość 
 48 apprenticeship praktyka (np. zawodowa) 
 49 in debt zadłużony 
 50 I can't borrow more money, I'm already in debt. Nie mogę pożyczać więcej pieniędzy, już jestem 

zadłużony. 
 51 solution rozwiązanie 
 52 solution to the riddle rozwiązanie zagadki 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 53 software engineer programista komputerowy 
 54 tech company firma technologiczna 
 55 essential konieczny 
 56 recruitment team zespół rekrutujący 
 57 self-taught samouk 

 

  UNIT 7B The hotel of Mum and Dad   
  part 1 Reading: Things you know if you still 

live with your parents 
część 1 

1 pros and cons za i przeciw 
2 go up by 20% wzrosnąć o 20% 
3 downside negatywna strona 
4 It doesn't matter. To nie ma znaczenia. 
5 Let me know. Daj mi znać. 
6 treat traktować; leczyć 
7 You treat this house like a hotel. Traktujesz ten dom jak hotel. 
8 household gospodarstwo domowe 
9 IT technician technik informatyk 
10 broadband szerokie pasmo połączenia z Internetem 

11 rescue ratunek, pomoc 
12 but on the other hand… ale z drugiej strony… 
13 laundry pranie 
14 remove stains usuwać plamy 
15 despite pomimo 
16 I went to school, despite my illness. Poszedłem do szkoły mimo choroby. 

 part 2 Vocabulary: Houses część 2 

8 in the country na wsi 
9 on the outskirts of London na obrzeżach Londynu 
10 village wioska 
11 on the west coast na zachodnim wybrzeżu 
12 on the third floor na trzecim piętrze 

13 suburbs przedmieścia 
14 balcony balkon 
15 basement piwnica 
16 entrance wejście 
17 ground floor parter 
18 top floor ostatnie piętro 
19 chimney komin 
20 gate brama 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

21 path ścieżka 
22 roof dach 
23 steps schody 
24 terrace taras 
25 patio patio 
26 wall mur; ściana 
27 made of stone zrobiony z kamienia 
28 ceiling sufit 
29 open fire kominek 
30 cosy przytulny 
31 modern nowoczesny 
32 spacious przestrzenny 
33 light jasny 
34 wooden floor drewniana podłogowa 
35 fireplace  kominek 

 

  
PRACTICAL ENGLISH 4: ,,Boys' night out’’   

1 gig  koncert 
2 dance floor parkiet do tańca 
3 to be keen on interesować się czymś; być zapalonym do czegoś 
4 I'm not very keen on running. Nie jestem zapalonym biegaczem. 
5 How about going to the club? A może poszlibyśmy do klubu? 
6 What about ordering a pizza? A może zamówimy pizzę? 
7 Shall we go there? Czy pójdziemy tam? 
8 We could meet there at five. Moglibyśmy spotkać się tam o 5. 
9 upset zmartwiony 
10 Where are you anyway? Gdzie tak w ogóle jesteś? 
11 I'm not going to make it. Nie dam rady. 
12 It won't happen again. Więcej się nie powtórzy. 
13 be off Być nieobecnym w pracy. 
14 It's not that I don't like him but… Nie chodzi o to, że go nie lubię, ale… 
15 to have a word with someone zamienić z kimś słówko 
16 He's such a professional. On jest takim profesjonalistą. 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 8A THE RIGHT JOB FOR YOU.   
  part 1 Vocabulary: Work  część 1 
1 apply for a job składać podanie o pracę 
2 application wniosek, podanie, aplikacja 
3 do overtime robić nadgodziny 
4 shift zmiana w pracy 
5 I work morning shift every other day. Co drugi dzień pracuję na poranną zmianę. 
6 promote dać awans 
7 promotion awans 
8 get promoted dostać awans 
9 resign rezygnować 
10 He resigned from the position at the end of 

2010. 
Zrezygnował z tego stanowiska pod koniec 
2010 roku. 

11 resignation rezygnacja 
12 quit odejść z pracy; rzucić np.. Palenie 
13 You should quit smoking. Powinieneś rzucić palenie. 
14 make redundant zwolnić (nie z winy pracownika) 
15 To keep the company alive half of the workforce 

was made redundant. 
Aby utrzymać firmę przy życiu, połowa 
personelu została zwolniona. 

16 fire / sack zwolnić (zazwyczaj z winy pracownika) 
17 He was sacked / fired. Został wyrzucony z pracy. 
18 retire przejść na emeryturę 
19 retirement emerytura 
20 set up a business założyć swój biznes 
21 advert reklama; ogłoszenie (np. o pracę) 
  part 2 Vocabulary: Work  część 2 
22 part-time job praca na pół etatu 
23 full-time job praca na cały etat 
24 self-employed samozatrudniony 
25 employ zatrudnić 
26 employ a hundred people zatrudniać 100 osób 
27 employment zatrudnienie 
28 conditions of employment warunki zatrudnienia 
29 temporary tymczasowy 
30 temporary job dorywcza praca 
31 unemployed bezrobotny 
32 How long have you been unemployed? Jak długo jesteś bezrobotny? 
33 well qualified dobrze wykwalifikowany 
34 qualify kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś 

pracy) 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

35 I don't think he qualifies for the job. Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy. 
36 university degree stopień uniwersytecki 
37 permanent stały 
38 There can be permanent damage Może tam być trwałe uszkodzenie. 
39 permanent address stały adres 
40 work  for/in  a multinational company pracować dla / w międzynarodowej firmie 
41 work for Microsoft pracować dla Microsoft 
42 be in charge of być odpowiedzialnym za / nadzorować 
43 be in charge of the Marketing Department nadzorować Dział Marketingu 
44 be responsible for loans być odpowiedzialnym za pożyczki 
45 I'm at school / university. Uczę się w szkole / na uniwersytecie. 
46 I'm in my third year. Jestem na trzecim roku.  
47 science nauka 
48 scientist naukowiec 
49 law prawo 
50 against the law niezgodnie z prawem 
51 lawyer prawnik 
52 musician muzyk 
53 pharmacy farmacja 
54 pharmacist farmaceuta 
55 farm farma, gospodarstwo rolne 
56 farmer rolnik 
57 translate tłumaczyć 
58 translation tłumaczenie 
 part 3 Questionnaire: Match you personality 

to the job; Reading: in the Dragons' Den 
część 3 

59 salary wypłata 
60 amount ilość 
61 What amount of money do you need to borrow? Ile pieniędzy musisz pożyczyć? 
62 follow your instincts podążać za instynktami 
63 complex skomplikowany, złożony 
64 solve problems rozwiązywać problemy 
65 calculate obliczyć 
66 Calculate your monthly expenses. Oblicz swoje miesięczne wydatki. 
67 dragon's den jaskinia smoka 
68 contestant uczestnik (np.konkursu) 
69 nickname ksywka, nadać ksywkę 
70 intimidating onieśmielający 
71 The shape of the opposing players intimidated 

us. 
Kondycja graczy przeciwnej drużyny 
onieśmielała nas. 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

72 multi-millionaire 
multimilioner 

73 take a share in the profits mieć udział w zyskach 
74 entrepreneur przedsiębiorca 
75 market rynek, targ 
76 buy fruit at the market kupować owoce na rynku 
78 dread bać się 

79 dreaded budzący postrach 
 

  UNIT 8B Have a nice day!   
  part 1 Vocabulary: Shopping  część 1 

1 price tag metka z ceną 
2 outlet store centrum handlowe sprzedające produkty po 

niższych cenach 
3 department store dom towarowy 
4 bargain okazja, przecena; targować się 
5 We will bargain with the supplier over prices. Będziemy się targować z dostawcą o ceny. 
6 discount zniżka 
7 I was given a discount on this computer. Udzielono mi zniżki na ten komputer.) 
8 receipt paragon 
9 refund zwrot pieniędzy 
10 They couldn't fix the phone, so he demanded a 

refund. 
Nie mogli naprawić telefonu, więc zażądał 
zwrotu pieniędzy. 

11 take something back zwrócić coś (np. do sklepu) 
12 basket koszyk 
13 trolley wózek 
14 chain store sieciówka 
15 put a jacket on założyć kurtkę 
16 Can I try it on? Czy mogę to przymierzyć? 
17 fit pasować (o rozmiarze) 
18 suit pasować (np. o kolorze) 
19 This colour doesn't suit you. Ten kolor nie pasuje do ciebie. 
20 These trousers don't fit you. They're too big. Te spodnie nie pasują na ciebie. Są za duże. 
 part 2 Reading: Going the extra mile; 

Listening 
część 2 

21 in the age of social media w erze mediów społecznościowych 
22 customer service obsługa klienta 
23 go viral rozprzestrzenić się szybko za pomocą Internetu 
24 bring good publicity przynieść dobry rozgłos 
25 heart-warming podnoszący na duchu 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

26 crawl pełzać; czołgać się; raczkować 
27 make an exception zrobić wyjątek 
28 I can make an exception this time. Tym razem mogę zrobić wyjątek. 
29 post-it note karteczka samoprzylepna 
30 senior manager kierownik wyższego szczebla 
31 reach dotrzeć 
32 connecting flight lot z przesiadką 
33 baggage handler bagażowy 
34 airline staff personel linii lotniczych 
  part 3 Vocabulary: Word-building  część 3 

35 achieve osiągnąć 
36 achievement osiągnięcie 
37 agreement ugoda, porozumienie 
38 argument kłótnia; argument 
39 have an argument; argue kłócić się 
40 attach przymocować, załączyć 
41 attach a photo załączyć zdjęcie 
42 attachment załącznik 
43 choice wybór 
44 She never approves of his choices. Ona nigdy nie pochwala jego wyborów. 
45 compensate rekompensować 
46 I will compensate you for your expenses. Zrekompensuję twoje wydatki. 
47 compensation rekompensata, odszkodowanie 
48 complain narzekać, składać skargę 
49 The customer complained to the manager of the 

store. 
Klient złożył skargę do kierownika sklepu. 

50 complaint skarga 
51 deliver dostarczać 
52 delivery dostawa 
53 demonstrate demonstrować 
54 demonstration demonstracja 
55 explain wyjaśnić 
56 Can you explain that to me? Czy możesz to mi wyjaśnić? 
57 explanation wyjaśnienie 
58 loss strata 
59 He's fully responsible for the loss. On jest w pełni odpowiedzialny za tę stratę. 
60 payment opłata 
61 respond odpowiadać 
62 response odpowiedź 
63 sale sprzedaż; wyprzedaż 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

64 The company has been for sale since the fall of 
2014. 

Firma jest wystawiona na sprzedaż od jesieni 
2014 roku. 

65 succeed odnieść sukces 
66 success sukces 

 

  UNIT 9A Lucky encounters   

  part 1 Reading: The ticket inspector część 1 

 1 encounter spotkanie; zetkniecie; potyczka (drużyn 
sportowych) 

 2 There's is an encounter today at Anfield Road - 
Liverpool F.C. versus Everton. 

Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - 
Liverpool F.C. kontra Everton. 

 3 knock on the door zapukać do drzwi 

 4 pay the rent zapłacić czynsz 

 5 wonder zastanawiać się 

 6 I wonder if I should go with them. zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść. 

 7 miss the train by 20 minutes spóźnić się na pociąg 20 minut 

 8 desperate zdesperowany 

 9 hitchhike podróżować autostopem 

 10 ticket inspector kontroler biletów 

 11 rudely niegrzecznie 

 12 "Go away!" he said rudely. "Odejdź!" powiedział niegrzecznie. 

 13 upset zmartwiony, zasmucony; zły 

 14 feel like mieć ochotę 

 15 I don't feel like talking any more. Nie mam już ochoty rozmawiać. 

  part 2 Reading: How to improve your luck 
and win the lottery twice 

część 2 

 16 large research project duży projekt naukowy 

 17 key principles kluczowe zasady 

 18 phase faza 

 19 the results revealed that… wyniki wykazały, że… 

 20 remarkable niezwykły 

 21 consider uważać, twierdzić 

 22 I consider myself lucky. Uważam się za szczęściarza. 

 23 keep diary prowadzić dziennik 

 24 look through a newspaper przejrzeć gazetę 

 25 opportunity szansa, okazja 

 26 half-page advert ogłoszenie na pół strony 

 27 state ogłaszać, oświadczać 

 28 spot zauważyć 

 29 tend to do something mieć tendencje do czegoś, zazwyczaj coś robić 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

 30 She tends to talk a lot when she's nervous. Ona zazwyczaj dużo mówi, kiedy jest 
zdenerwowana. 

 31 anxiously z niepokojem 

 32 have little chance of success mieć małe szanse na sukces 

 33 likely prawdopodobnie 

 34 They are likely to fail. Prawdopodobnie nie uda im się. 

 35 fault wina 

 36 volunteer wolontariusz 

 37 two-thirds of the group dwie trzecie grupy 

 38 purely wyłącznie 

 39 event wydarzenie 
 

  UNIT 9B DIGITAL DETOX   
  part 1Vocabulary: Electronic devices   część 1 
1 mouse myszka 
2 speaker głośnik 
3 USB cable kabel USB 
4 keyboard klawiatura 
5 memory stick pendrive 
6 plug wtyczka 
7 remote control pilot 
8 screen ekran 
9 socket gniazdko 
10 switch włącznik (np. światła) 
11 adaptor adapter (do kontaktu np. z wtyczki polskiej na 

angielską)  
12 headphones słuchawki 
13 switch off wyłączyć 
14 switch on włączyć (światło, alarm, urządzenie) 
15 switch the flashlight on włączyć latarkę 
16 turn down the heating zmniejszyć ogrzewanie 
17 turn down the radio ściszyć radio 
18 turn up the heating zwiększyć ogrzewanie 
19 plug in podłączyć coś (przy użyciu wtyczki) 
20 unplug wyjąć wtyczkę z kontaktu 
21 I set the alarm for 7 a.m. Ustawiłem budzik na 7 rano. 
22 volume głośność (radio, telewizja) 
23 press the "off" button nacisnąć guzik wyłączający 
24 programme the alarm zaprogramować budzik 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

25 phone charger ładowarka do telefonu 
26 delete usunąć 
27 update aktualizować 

  
part 2 Quantifiers; Reading: 11 ways to tidy 
up your digital life 

część 2 

 28 enough money wystarczająco dużo pieniędzy 

 29 tall enough to reach the shelf wystarczająco wysoki, żeby dosięgnąć do półki 

 30 too much money za dużo pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 

 31 too many people za dużo ludzi (rzeczowniki policzalne) 

 32 a little money  trochę pieniędzy (rzeczowniki niepoliczalne) 

 33 a few friends kilkoro przyjaciół (rzeczowniki policzalne) 

 34 very little time bardzo mało czasu 

 35 very few friends bardzo mało przyjaciół 

 36 too zbyt, za 

 37 too expensive za drogi 

 38 inbox messages wiadomości w skrzynce odbiorczej 

 39 work in progress praca w toku 

 40 software oprogramowanie 

 41 app aplikacja 

 42 poor-quality photo zdjęcie słabej jakości 

 43 at your fingertips w zasięgu ręki 

 44 keep in touch utrzymywać kontakt 

 45 unsubscribe zrezygnować z subskrypcji 

 46 desktop background tło pulpitu 

 47 wallpaper tapeta 

 48 attention span długość koncentracji uwagi 

 49 properly odpowiednio 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  PRACTICAL ENGLISH 5 Unexpected events   
1 accuse of oskarżać o 
2 He accused her of lying. Oskarżył ją o kłamstwo. 
3 insist nalegać, uparcie twierdzić 
4 She insisted on coming. Ona nalegała, żeby przyjść. 
5 He insists that he's serious about her. Uparcie twierdzi, że traktuje ją poważnie. 

6 I need a word. Chciałbym zamienić z tobą słowo. 
7 right away natychmiast, teraz 
8 I'll go and ask him right away. Pójdę teraz i go zapytam. 
9 I'd like to know why she's here. Chciałbym wiedzieć dlaczego ona tutaj jest. 
10 I wonder if she likes me. Zastanawiam się, czy ona mnie lubi. 
11 Do you know where he is? Czy wiesz gdzie on jest. 
12 Could you tell me where he is? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie on jest? 
13 convince przekonać 
14 Your explanation didn't convince me. Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie. 

15 obvious oczywiste 
16 It's obvious you want to come back. To oczywiste, że chcesz wracać. 
17 either też  (w zdaniach przeczących) 
18 I don't like it either. Też tego nie lubię. 
19 That's a start. To na początek. 
20 So, that's a start, and we've heard of their other 

ideas. 
To na początek, a słyszeliśmy tez o ich innych 
pomysłach. 

21 guess zgadywać, sądzić 
22 Better than nothing, I guess. Wydaje mi się, że lepsze to niż nic. 
23 What if I proposed to you? A co, gdybym się tobie oświadczył? 
24 embarrassing żenujący 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 10 A Idols and icons   

 1 influential wpływowy 

 2 release an album wydać album 

 3 memorable pamiętny 

 4 breakthrough przełom 

 5 devastated zdruzgotany 

 6 magnificent wspaniały 

 7 retreat from public life usunąć się z życia publicznego 

 8 curiosity ciekawość 

 9 forward napastnik 

 10 make one's name zyskać reputację; zostać sławnym 

 11 He made his name as a forward with Barcelona. Zyskał sławę jako napastnik w Barcelonie. 

 12 futuristic futurystyczny 

 13 sensuous zmysłowy 

 14 child prodigy cudowne dziecko (geniusz) 

 15 prominent figure wybitna postać 

 16 civil rights prawa obywatelskie 

 17 monk mnich 

 18 muse muza 

 19 suspension zawieszenie (np. w samochodzie) 

 20 go bankrupt zbankrutować 

 21 hospital theatre sala operacyjna 

 22 cover okładka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  UNIT 10B  And the murderer is…   

  part 1 Vocabulary: Crime; Reading: The 
greatest unsolved crimes. 

 część 1 

1 detective detektyw 
2 evidence (uncountable) dowody (niepoliczalny) 
3 The police gathered enough evidence to convict 

him. 
Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, 
żeby go skazać. 

4 murder morderstwo, zamordować 
5 murderer morderca 

6 prove udowodnić 
7 solve rozwiązać 
8 solve a problem rozwiązać problem 
9 solve a mystery rozwiązać zagadkę 
10 victim ofiara 
11 witness świadek 
12 investigate prowadzić dochodzenie 
13 investigate the disappearance of a local 

businessman 
prowadzić dochodzenie w sprawie zniknięcia 
lokalnego biznesmena 

14 investigation dochodzenie 
15 illegally nielegalnie 
16 deliberately umyślnie, celowo 
17 You don't think I did that deliberately? Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo? 

18 be guilty of a crime być winnym zbrodni 
19 commit a crime popełnić przestępstwo 
20 Jack the Ripper Kuba Rozpruwacz 
21 unsolved mystery niewyjaśniona zagadka 
22 terrorize terroryzować 
23 inhabitant mieszkaniec 
24 powerless bezradny, bezsilny 
25 the police seemed powerless. Policja wydawała się bezsilna. 
26 make fun of somebody naśmiewać się z kogoś 
27 attempt próba; próbować, usiłować 
28 She attempted to smile. Usiłowała się uśmiechnąć. 
29 They made no attempt to escape. Nie podjęli próby ucieczki. 
30 identity tożsamość 
31 spend a considerable amount of time and money przeznaczyć znaczną ilość czasu i pieniędzy 

 



                                                                     

                                             

                                            

                                                                         

  part 2 Reading: May and June. część 2 

 32 during that time w tamtym czasie 

 33 unfortunate niefortunny, pechowy 

 34 ruin somebody's life zrujnować komuś życie 

 35 comfort podnieść na duchu 

 36 This thought comforted me. Ta myśl podnosiła mnie na duchu. 

 37 changeable zmienny 

 38 admirer wielbiciel 

 39 wealthy zamożny 

 40 over and over again wielokrotnie 

 41 funeral pogrzeb 

 42 come up to podejść do 

 43 He came up to me and asked for money. Podszedł do mnie i poprosił o pieniądze. 

 44 share dzielić 

 45 I shared a room with my sister. Dzieliłam pokój z siostrą. 

 46 engagement ring pierścionek zaręczynowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


