
                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

 Irregular verbs  ( dostępne w aplikacji memrise: kurs 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 
 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  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) 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  Around the house    

1 chore obowiązek, praca w domu 

2 do the washing-up zmywać naczynia 

3 set the table nakrywać do stołu 

4 do the laundry robić pranie 

5 clear the table sprzątnąć ze stołu 

6 clean the windows umyć okna 

7 tidy the bedroom posprzątać sypialnię 

8 dust the furniture ścierać kurz z mebli 

9 mop the floor umyć podłogę 

10 vacuum the carpets odkurzyć dywany 

11 put the dishes in the dishwasher włożyć naczynia do zmywarki 

12 owner właściciel 

13 work like a dog harować jak wół 

14 expression wyrażenie, określenie, zwrot 

15 international superstar gwiazda międzynarodowa 

16 channel kanał telewizyjny 

17 nearly prawie 

18 train tresować 

19 do tricks robić sztuczki 

20 take out the rubbish wyrzucać śmieci 

21 bring przynosić 

22 newspaper gazeta 

23 make my bed pościelić łóżko 

24 rarely rzadko (20%) 

25 seldom rzadko (10%) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  UNIT 7A Selfies   
 1 soldier żołnierz 
 2 painter malarz, malarka 
 3 successful odnoszący sukces 
 4 art sztuka 
 5 World War II Druga Wojna Światowa 
 6 prison camp obóz dla jeńców wojennych 
 7 publish opublikować 
 8 successful sukces 
 9 politics polityka 
 10 painting malarstwo 
 11 escape ucieczka, uciec 
 12 escape from work ucieczka od pracy 
 13 caretaker dozorca 
 14 lift winda 
 15 fine arts sztuki piękne 
 16 self-portrait autoportret 
 17 singer piosenkarz, piosenkarka 
 18 songwriter autor piosenek 
 19 big fan of football duży fan piłki nożnej 
 20 performing arts sztuka widowiskowa 
 21 classmate kolega z klasy 
 22 immediate success natychmiastowy sukces 
 23 major star główna gwiazda 
   
 24 writer pisarz 
 25 actor aktor 
 26 composer kompozytor 
 27 musician muzyk 
 28 pianist pianista  
 29 artist artysta 
 30 scientist naukowiec  

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be  
(Past Simple- twiedzenia )   

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. 
  czasownik to be ( Past Simple – 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. 
  Czasownik to be (Past Simple- 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? 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

  UNIT 7B Wrong name, wrong place   
 1 book a ticket zarezerwować bilet 
 2 girlfriend dziewczyna 
 3 stepfather ojczym 
 4 free darmowy 
 5 free samples darmowe próbki 
 6 unfortunately niestety 
 7 Unfortunately, I can't help you. Niestety nie mogę ci pomóc. 
 8 possible możliwe 
 9 double the cost podwoić koszt 
 10 flight lot 
 11 joke żart 
 12 realize a mistake zdać sobie sprawę z błędu 
 13 reply odpowiedzieć 
 14 save oszczędzić 
 15 I'm saving for a new computer. Oszczędzam na nowy komputer. 
 16 yesterday morning wczoraj rano 
 17 last night zeszłej nocy 
 18 two days ago dwa dni temu 
 19 the day before yesterday przedwczoraj 
 20 in 2016 w 2016 

 

   

  UNIT 7B: GRAMMAR: Past Simple- 
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. 
  Past Simple- 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. 
  Past Simple- 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 7C Happy New Year?   

  Reading: New Year's Eve - one to remember 
or one to forget? 

  

 1 New Year's Eve Sylwester 

 2 top floor ostatnie piętro 

 3 midnight północ 

 4 realize zdać sobie sprawę 

 5 I realized I didn't have my wallet Zdałem sobie sprawę, że nie mam portfela. 

 6 lift winda 

 7 completely całkowicie 

 8 press the button nacisnąć guzik 

 9 electrical fault elektroniczna usterka 

 10 celebrate świętować 

 11 awful okropny 

 12 until, till aż do 

 13 Let's wait until tomorrow. Poczekajmy do jutra. 

 14 almost prawie 

 15 It's almost midnight. Jest prawie północ. 

 16 lovely dress cudowna sukienka 

 17 amazing fireworks niesamowite fajerwerki 

 18 suddenly nagle 

 19 incredible niesamowity 

 20 exactly dokładnie 

 21 track nagranie 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 22 countdown to midnight odliczanie do północy 

 23 My watch was two minutes slow. Mój zegarek spóźniał się o dwie minuty. 
 

 

  UNIT 7C: GRAMMAR: Irregular verbs   
1 I went to a concert yesterday. Poszedłem wczoraj na koncert. 
2 She became a famous singer. Została sławną piosenkarką. 
3 I did my homework. Odrobiłem zadanie domowe. 
4 He ate an apple. Zjadł jabłko. 
5 They got a present. Oni dostali prezent. 
6 We made dinner. My zrobiliśmy obiad. 
7 You sang. Ty zaśpiewałeś. 
8 She took her book. Ona wzięła swoją książkę. 
9 He wrote a letter. On napisał list. 
10 I met Adam. Spotkałem Adama. 
11 Who won? Kto wygrał? 

 

  PRACTICAL ENGLISH: ,,Getting lost’’   
1 suggest sugerować 
2 She suggested having coffee. Zasugerowała, żebyśmy napili się kawy. 
3 interview wywiad; przeprowadzić wywiad 
4 He interviews famous people. On przeprowadza wywiady ze sławnymi ludźmi.  
5 arrange zaaranżować; zorganizować 
6 Let's arrange a meeting with him. Zaaranżujmy z nim spotkanie. 
7 on the corner na rogu 
8 at the traffic lights na światłach 
9 Turn left at the traffic lights. Na światłach skręć w lewo. 
10 bridge most 
11 a bridge over the Thames most nad Tamizą 
12 opposite naprzeciwko 
13 The school is opposite the park. Szkoła jest naprzeciwko parku. 
14 go straight on iść prosto 
15 turn left skręcić w lewo 
16 turn right skręcić w prawo 
17 The museum is on the left. Muzeum jest po lewej stronie. 
18 go past przejść obok 
19 Excuse me. Is there a bank near here? Przepraszam. Czy w pobliżu jest bank? 
20 Can you tell me the way to the cinema? Czy możesz mi powiedzieć jak dojść do kina? 
21 The church is at the end of the street. Kościół jest na końcu ulicy. 
22 miss przegapić 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

23 You can't miss it. Nie można tego przegapić. 
24 engineer inżynier 
25 accept zaakceptować 
26 Did you accept the invitation? Czy zaakceptowałeś zaproszenie? 
27 power station elektrownia 
28 view widok 
29 What a view! Co za widok! 
30 That was really nice of you. To było miłe z twojej strony. 
31 Maybe another time? Może innym razem? 

 

  UNIT 8A A murder mystery    
1 kill zabić 
2 inspector inspektor 
3 question przesłuchiwać 
4 They questioned all witnesses. Przesłuchali wszystkich świadków 
5 business partner partner biznesowy 
6 moustache wąsy 
7 follow podążać; śledzić 
8 separate osobny 
9 I try to keep my personal life separate from work. Staram się oddzielać życie od pracy. 

 

  UNIT 8B A house with a history    
 Vocabulary bank: The house   
1 bathroom łazienka 
2 bedroom sypialnia 
3 dining room jadalnia 
4 garage garaż 
5 garden ogród 
6 hall korytarz 
7 kitchen kuchnia 
8 living room salon 
9 study gabinet; pomieszczenie do nauki 
10 toilet toaleta 
11 balcony balkon 
12 ceiling sufit 
13 floor podłoga 
14 stairs schody 
15 wall ściana 
16 armchair fotel 
17 bath wanna 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

18 have a bath brać kąpiel 
19 bed łóżko 
20 carpet dywan 
21 cooker kuchenka 
22 cupboard szafka 
23 fireplace kominek 
24 fridge lodówka 
25 lamp lampa 
26 light światło 
27 mirror lustro 

28 plant roślina 
29 shelf półka 
30 shelves półki 
31 shower prysznic 
32 have a shower brać prysznic 
33 sofa/couch kanapa 
34 washing machine pralka 
35 central heating centralne ogrzewanie 
36 air conditioning klimatyzacja 
37 dishwasher zmywarka 

 

  UNIT 8B: GRAMMAR: There is / are   
1 There is a bed in the room. W pokoju jest łóżko. 
2 There are chairs in the room. W pokoju są krzesła. 
3 Is there a bed? Czy jest łóżko? 
4 Are there any chairs? Czy są jakieś krzesła? 
5 There isn't a bed. Nie ma łóżka. 
6 There aren't any chairs. Nie ma żadnych krzeseł. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

 

  UNIT 8C Room 333   

  
part 1 Reading: Would you like to stay in 
room 333? 

część 1 

 1 well-known dobrze znany 

 2 ghost duch 

 3 famous sławny 

 4 including łącznie z, między innymi 

 5 
There were four people in the car, including the 
baby. 

W samochodzie było pięć osób, łącznie z 
dzieckiem. 

 6 appear pojawić się 

 7 recently ostatnio 

 8 haunted nawiedzony 

 9 especially szczególnie 

 10 I love Italian food, especially pizza. Uwielbiam włoskie jedzenie, szczególnie pizzę. 

 11 shape kształt, zarys 

 12 float unosić się (w powietrzu, na wodzie) 

 13 journalist dziennikarz 

 14 report donosić, informować 

 15 tap kran 

 16 turn on the light włączyć światło 

 17 turn off the light wyłączyć światło 

 18 strange dziwny 

  part 2 Vocabulary bank: Prepositions część 2 

 19 in w 

 20 in the cupboard w szafie 

 21 in front of przed 

 22 Don't eat in front of the TV. Nie jedz przed telewizorem. 

 23 on na 

 24 on the table na stole 

 25 under pod 

 26 under the desk pod biurkiem 

 27 behind za 

 28 between  pomiędzy 

 29 The library is between the bookshop and the 
butcher's. 

Biblioteka jest pomiędzy księgarnią a sklepem 
mięsnym. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 30 opposite naprzeciwko 

 31 The sofa is in front of the TV. Kanapa jest naprzeciwko telewizora. 

 32 next to obok 

 33 over  nad 

 34 The plane is flying over the city. Samolot leci nad miastem. 

 35 from…to od…do 

 36 from Monday to Friday od poniedziałku do piątku 

 37 into do 

 38 Let's get into the car. Wejdźmy do samochodu.  

 39 out of wyjść 

 40 They went out of the building. Wyszli z budynku. 

 41 down w dół 

 42 go down spadać 

 43 towards w kierunku 

 44 He was walking towards me. Szedł w moim kierunku. 
 

  UNIT 9A #mydinnerlastnight   
  part 1 Vocabulary Bank: Food and drink  część 1 

1 breakfast śniadanie 
2 What do you usually have for breakfast? Co zazwyczaj masz na śniadanie? 
3 bread chleb 
4 butter masło 
5 cereal płatki 
6 cheese ser 
7 coffee kawa 
8 egg jajko 
9 jam dżem 
10 juice sok 
11 milk mleko 
12 sugar cukier 
13 tea herbata 
14 toast tost 
15 dinner obiad 
16 fish ryba 
17 meat mięso 
18 steak stek 
19 chicken kurczak 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

20 sausage kiełbasa 
21 ham szynka 
22 olive oil oliwa 
23 pasta makaron 
24 rice ryż 
25 salad sałatka 
26 vegetable warzywo 
27 carrot marchew 
28 chips/French fries frytki 
29 lettuce sałata 
30 mushrooms grzyby 
31 onion cebula 
32 peas groszek 
33 potato ziemniak 
34 tomato pomidor  

part 2 Vocabulary Bank: Food and drink  część 2 
35 fruit owoc/owoce 
36 apple jabłko 
37 banana banan 
38 orange pomarańcza 
39 pineapple ananas 
40 strawberry truskawka 
41 dessert deser 
42 cake ciasto 
43 fruit salad sałatka owocowa 
44 ice cream lody 
45 biscuits herbatniki 
46 chocolate czekolada 
47 crisps chipsy 
48 sandwich kanapka 
49 sweets słodycze  

part 3 Food and drink quiz; 
Reading: Why I ate the same… 

 część 3 

50  add dodać 

 51 vegetarian wegetarianin 

 52 delicious pyszny 

 53 addicted uzależniony 

 54 He's addicted to sweets. Jest uzależniony od słodyczy. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 55 meal posiłek 

 56 have something in common mieć coś ze sobą wspólnego 

 57 They have a lot in common. Mają ze sobą wiele wspólnego. 

 58 waste time tracić czas 

 59 smoked salmon wędzony łosoś 

 60 less time mniej czasu 

 61 I spend less time working. Spędzam mniej czasu na pracę. 

 62 healthy zdrowy 

 63 probably prawdopodobnie 

 64 get tired zmęczyć się, mieć dość 
 65 I'm getting tired of eating the same food every 

day. 
Zaczyna męczyć mnie jedzenie codziennie tego 
samego jedzenia. 

 66 herbs zioła 

 67 spices przyprawy 
 

  UNIT 9A: GRAMMAR: 
Countable/uncountable nouns   

1 There are some tomatoes. Jest kilka pomidorów. 
2 There aren't any lemons. Nie ma żadnych cytryn. 
3 Are there any lemons? Czy są jakieś cytryny? 
4 There is some water. Jest trochę wody. 
5 There isn't any jam. Nie ma żadnego dżemu. 
6 Is there any jam? Czy jest jakiś dżem? 
7 We need an apple. Potrzebujemy jabłko. 

 

  UNIT 9B White gold   
  part 1 Food containers; Quantifiers część 1 
1 a bottle butelka 
2 a bottle of juice butelka soku 
3 a box pudełko 
4 a box of chocolates pudełko czekoladek 
5 a can puszka 
6 a can of Coke puszka coli 
7 a carton karton 
8 a carton of milk karton mleka 
9 a jar słoik 
10 a jar of honey słoik miodu 
11 a packet paczka 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

12 a packet of sugar paczka cukru 
13 a tin puszka 
14 a tin of tuna puszka tuńczyka 
15 a lot  dużo 
16 There is a lot of sugar. Jest dużo cukru. 
17 quite a lot całkiem dużo 
18 a little  trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi) 
19 little mało (z rzeczownikami niepoliczalnymi) 
20 a few kilka (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

mnogiej) 

21 few mało (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 
mnogiej) 

22 Do we  have a little milk? Mamy trochę mleka? 
23 We have little milk. Mamy mało mleka. 
24 none żaden; ani jeden 
25 None of the boys dared to say anything. Żaden z chłopców nie odważył się nic powiedzieć. 

26 any jakieś  
27 Are there any apples? Czy są jakieś jabłka? 
28 There aren't any apples. Nie ma żadnych jabłek.  

part 2 Reading: Fascinating facts about 
sugar and salt  

część 2 

 29 washing powder proszek do prania  

 30 ingredient składnik 

 31 important ważny 

 32 last trwać, starczyć 

 33 The festival lasted 3 days. festiwal trwał trzy dni. 

 34 vase wazon 

 35 collect zbierać 

 36 flea pchła 

 37 de-ice roads odladzać drogi 

 38 pronounce wymawiać (słowo) 

 39 How do you pronounce this word? Ja wymawia się to słowo? 

 40 packaging opakowanie 

 41 remove red wine stains usuwać plamy z czerwonego wina 

 42 bacterium bakteria 

 43 bacteria bakterie 

 44 method metoda 

 45 suicide samobójstwo 

 46 ritual rytualne 
 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  UNIT 9B: GRAMMAR: Quantifiers.   
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 are a few people. Jest kilka osób. 
8 There are few people. Jest mało osób. 
9 There is a lot of cheese. Jest dużo sera. 
10 There isn't much cheese. Nie ma dużo sera. 
11 Is there much cheese? Czy jest dużo sera? 
12 How much cheese is there? Ile jest sera? 
13 Not much. Nie dużo. (Niepoliczalne) 
14 There is a little money. Jest trochę pieniędzy. 
15 There is little money. Jest mało pieniędzy. 
16 I eat quite a lot of sugar. Jem całkiem dużo cukru. 

 

  UNIT 9C Facts and figures   

  part 1 High numbers część 1 

 1 a/one hundred and seven 107 

 2 three hundred 300 

 3 nine hundred and fifty-eight 958 

 4 a/one thousand 1 000 

 5 one thousand four hundred 1 400 

 6 four thousand and thirteen 4 013 

 7 six thousand six hundred and twenty 6 620 

 8 fifty two thousand 52 000 

 9 a/one hundred thousand 100 000 

 10 a/one million 1 000 000 

 11 five million eight hundred thousand 5 800 000 

  part 2 Listening: High numbers;  
Reading: Pub quizzes 

część 2 

 12 whale wieloryb 

 13 lion lew 

 14 the First World War Pierwsza Wojna Światowa 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 15 silver srebro 

 16 gold złoto 

 17 general knowledge ogólna wiedza 

 18 hold a quiz organizować quiz 

 19 weekly co tydzień 

 20 form a team tworzyć drużynę 

 21 winning team zwycięska drużyna 

 22 seriously poważnie 

 23 Don't take it too seriously. Nie bierz to na zbyt poważnie. 

 24 different subjects różne tematy 

 25 permit pozwolić 

 26 Smoking is not permitted. Palenie jest niedozwolone. 

 27 find out dowiedzieć się 

 28 event wydarzenie 

 29 sporting events wydarzenia sportowe 

 30 news wiadomości 

 31 memorize uczyć się na pamięć 
 

  UNIT 9C: GRAMMAR:  comparative 
adjectives: Stopniowanie przymiotników-
stopień wyższy   

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. 
8 further dalszy 
9 Cars are more comfortable than buses. Samochody są wygodniejsze od autobusów. 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  PRACTICAL ENGLISH:  ,,At a restaurant’’   
1 cup puchar 
2 win the world cup wygrać mistrzostwa świata 
3 driving test test na prawo jazdy 
4 congratulations gratulacje 
5 good luck powodzenia 
6 well done dobra robota 
7 oh dear! o boże! 
8 Never mind. Nieważne. 
9 course danie 
10 a three-course dinner trzydaniowy obiad 
11 seafood owoce morza 
12 ravioli ravioli, pierożki 
13 home-made domowej roboty 
14 home-made cake ciasto domowej roboty 
15 vanilla waniliowy 
16 reservation rezerwacja 
17 We have a reservation. Mamy rezerwację. 
18 A table for two, please. Poproszę o stolik dla dwojga. 
19 Are you ready to order? Czy mogę już przyjąć zamówienie? 
20 still water woda niegazowana 
21 sparkling water woda gazowana 
22 nothing special nic szczególnego 
23 dessert deser 
24 decaf bezkofeinowa 
25 Go ahead! Śmiało! 
26 The same for me. To samo dla mnie. 
27 good news dobre wieści 
28 Could I have the bill? Czy mogę prosić o rachunek? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

  UNIT 10A The most dangerous place   
  part 1 Vocabulary Bank:  

Places and buildings 
część 1 

1 place miejsce 
2 building budynek 
3 art gallery galeria sztuki 
4 bridge most 
5 bus station dworzec autobusowy 
6 car park parking 
7 castle zamek 
8 chemist's/pharmacy apteka 
9 church kościół 
10 department store dom towarowy 
11 hospital szpital 
12 market rynek 
13 mosque meczet 
14 museum muzeum 
15 police station komisariat policji 
16 post office poczta 
17 railway station stacja kolejowa 
18 river rzeka 
19 road droga 
20 shopping centre/mall centrum handlowe 
21 square plac, skwer 
22 street ulica 
23 supermarket supermarket 
24 temple świątynia 
25 theatre teatr 
26 town hall ratusz 
  part 2 Reading: The most dangerous place in 

the world to cross the road. 
część 2 

 27 cross the road przejść przez ulicę 

 28 gap przerwa, odstęp 

 29 traffic ruch uliczny 

 30 adventure przygoda 

 31 find znaleźć; uznawać 

 32 I found a job. Znalazłem pracę. 

 33 Some people find it impossible. Niektórzy ludzie uważają to za niemożliwe. 

 34 keep trzymać; kontynuować, nie przestawać 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 35 Can I keep it? Czy mogę to zatrzymać? 

 36 Keep walking. Nie przestawaj iść. 

 37 easily łatwo 

 38 local person tubylec 

 39 middle-aged w średnim wieku 

 40 beginner początkujący 

 41 pray modlić się 

 42 go to the other side przejść na drugą stronę 

 43 put up an arm podnieść rękę 

 44 frightened przerażony 
 

  UNIT 10A: GRAMMAR:  Superlative 
adjectives-Stopniowanie przymiotników-
stopień najwyższy   

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. 
8 the furthest najdalszy 
9 Cars are the most comfortable. Samochody są najwygodniejsze. 

 

  UNIT 10B Five continents in a day   

  part 1 część 1 

 1 continent kontynent 

 2 flight lot 

 3 immediately natychmiast 

 4 rule reguła 

 5 the most important rule in the game najważniejsza reguła w grze 

 6 challenge wyzwanie 

 7 feel stressed czuć się zestresowanym 

 8 founder of a travel company założyciel biura podróży 

 9 successful odnoszący sukces 

 10 learn a new skill nauczyć się nowej umiejętności 

 11 make sure upewnić się 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 12 Make sure you locked the door. Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz. 

 13 recommend polecać 

 14 Which restaurant do you recommend? Którą restaurację polecasz? 

 15 follow podążać; stosować się 

 16 follow the rules stosować się do reguł 

 17 step krok, etap 

  part 2 Vocabulary: City Holidays;  
Making suggestions. 

część 2 

 18 go by train/bus jechać pociągiem/autobusem 

 19 have a good time dobrze się bawić 

 20 book a flight zarezerwować lot 

 21 accommodation zakwaterowanie 

 22 rent a car wynająć samochód 

 23 stay in a hostel zatrzymać się w hostelu 

 24 visit an art gallery zwiedzać galerię sztuki 

 25 souvenirs pamiątki 

 26 Let's go to the cinema. Chodźmy do kina. 

 27 Why don't we go to the cinema? A może poszlibyśmy do kina? 

 28 That's a good idea. To dobry pomysł.  
 

  UNIT 10B: 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 10C The fortune teller   
1 fortune-teller wróżka (przepowiadająca przyszłość) 
2 site strona internetowa 
3 become famous stać się sławnym 
4 get a new job dostać nową pracę 
5 He's very happy because he got a new job. Jest bardzo szczęśliwy, ponieważ dostał nową 

pracę. 
6 get married ożenić się; wyjść za mąż 
7 meet somebody poznać kogoś, spotkać kogoś 
8 Did you meet somebody new? Poznałeś kogoś nowego? 
9 fall in love zakochać się 
10 He fell in love with a famous actress. Zakochał się w sławnej aktorce. 

11 get a lot of money dostać dużo pieniędzy 
12 surprise niespodzianka 
13 be lucky  mieć szczęście 
14 You were lucky to escape! Miałeś szczęście, że uciekłeś. 
15 travel podróżować 
16 move house przeprowadzać się 
17 When are you going to move house? Kiedy zamierzasz się przeprowadzić? 
18 card karta 
19 heart serce 
20 concentrate skoncentrować się 
21 let pozwolić 
22 Let me stay. Pozwól mi zostać. 
23 Let's go. Chodźmy. 
24 still nadal 
25 I still don't know what to do. Nadal nie wiem co zrobić. 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

26 face down skierowany w dół; twarzą do ziemi 
27 turn over przewracać (np. kartę; kartkę w książce) 
28 prediction przewidywanie, prognozowanie, wróżba 

 

  UNIT 11A Culture shock   

 1 share dzielić  

 2 share food dzielić się jedzeniem 

 3 share a room dzielić pokój 

 4 huge ogromny 

 5 subway metro 

 6 boss szef 

 7 call somebody by their first name mówić do kogoś po imieniu 

 8 polite uprzejmy 

 9 salary wypłata 

 10 smart hotel elegancki hotel 

 11 medical insurance ubezpieczenie medyczne 

 12 give a tip dać napiwek 

 13 public transport transport publiczny 

 14 pay a bill zapłacić rachunek 

 15 pay rent zapłacić czynsz 

 16 social life  życie towarzyskie 

 17 luxury luksus 

 18 earn money zarabiać pieniądze 
 

  UNIT 11A:  GRAMMAR: Adverbs   
1 gentle delikatny 
2 gently delikatnie 
3 quick szybki 
4 quickly szybko 
5 polite uprzejmy 
5 politely uprzejmie 
6 careful ostrożny 
7 carefully ostrożnie 
8 She drives carefully. Ona jeździ ostrożnie. 
9 She's a careful driver. Ona jest ostrożnym kierowcą. 
10 fast szybki, szybko 
11 well dobrze 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

12 hard ciężko, ciężki, trudny 
13 He works hard. On ciężko pracuje. 

 

  UNIT 11B Experiences or things   

  part 1 Reading & speaking część 1 

 1 during my studies podczas moich studiów 

 2 imagine wyobrazić sobie 
 3 I couldn't imagine living there. Nie mogłem wyobrazić sobie, że tam mieszkam. 

 4 travel all over Europe podróżować przez całą Europę 

 5 IT company firma informatyczna 

 6 pass minąć 

 7 Some months passed. Minęło kilka miesięcy. 

 8 He passed the library. Minął bibliotekę. 

 9 at least co najmniej, przynajmniej 

 10 I need to buy at least three books Muszę kupić co najmniej trzy książki. 

 11 experience doświadczenie 

 12 volunteer wolontariusz 

 13 bucket list lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią 

 14 Kick the bucket. Kopnąć w kalendarz. 

 15 fly away odlecieć 

 16 field pole 

 17 dive nurkować 

 18 outdoor concert koncert na świeżym powietrzu 

 19 explore odkrywać 

 20 hometown rodzinne miasto 

 21 Dreams come true Marzenia spełniają się. 

 22 recipe przepis 

 23 cookbook książka kucharska 

  part 2 Verbs that take the infinitive część 2 

 24 want chcieć 

 25 I want to go. Chcę iść. 

 26 I would like to go. Chciałbym iść. 

 27 need potrzebować; musieć 

 28 I need help. Potrzebuję pomocy. 

 29 plan planować 

 30 I'm planning to change job. Planuję zmienić pracę. 

 31 hope mieć nadzieję 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 32 I hope to see you soon. Mam nadzieję zobaczyć cię wkrótce. 

 33 decide decydować 

 34 She decided to find a new job. Zdecydowała, że znajdzie nową pracę. 

 35 forget zapomnieć 

 36 forget to call zapomnieć zadzwonić 

 37 promise  obiecać 

 38 promise to come obiecać przyjść 

 39 remember pamiętać 

 40 remember to call pamiętać, żeby zadzwonić 

 41 try próbować 

 42 Try to do it. Spróbuj to zrobić. 

 43 learn  uczyć się 

 44 learn to drive a car uczyć się jeździć samochodem 
 

  UNIT 11C How smart is your phone?   
 part 1 Vocabulary: Phones and the  internet część 1 
1 website / internet site strona internetowa 
2 attachment załącznik 
3 download music / films ściągać muzykę / filmy 
4 log in logować się 
5 online online / w internecie 
6 online payments płatności online 
7 search for szukać 
8 search for information szukać informacji 
9 social network portal społecznościowy 
10 social network profile profil na portalu społecznościowym 
11 upload wysyłać pliki (np. na serwer internetowy) 
12 wifi wifi (standard sieci bezprzewodowych) 
 13 on the internet w Internecie 
 14 broadband szerokie pasmo połączenia z internetem 
 15 share a photo udostępnić zdjęcie 
 16 social media  media społecznościowe 
 17 text message wiadomość SMS 
 18 message a friend wysłać wiadomość do przyjaciela 
 19 post a tweet opublikować post w serwisie Twitter 
  part 2 Reading: Life before the internet część 2  

 20 mention wspomnieć 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 21 He mentioned seeing you yesterday. Wspomniał, że widział ciebie wczoraj. 

 22 intern stażysta 
 23 genuinely autentycznie, rzeczywiście 
 24 She genuinely had no idea Ona rzeczywiście nie miała pojęcia. 
 25 very basic bardzo podstawowy 
 26 urgently pilnie 
 27 introduce wprowadzić 
 28 introduce a new system wprowadzić nowy system 
 29 technological miracle technologiczny cud 
 30 appointment umówione spotkanie 
 31 Chinese takeaway chińszczyzna na wynos 
 32 look up szukać informacji 
 33 look up a new word in a dictionary szukać nowego słowa w słowniku 
 34 amazingly niesłychanie 
 35 exist istnieć 
 36 argument kłótnia 
 37 enormous ogromny 
 38 job interview rozmowa o pracę 

 

  
PRACTICAL ENGLISH: ,,Going home’’   

1 coach autokar 
2 tram tramwaj 
3 taxi rank postój taksówek 
4 cab/taxi taksówka 
5 tip napiwek 
6 leave a tip zostawić napiwek 
7 check in zameldować się (w hotelu); zgłosić się do 

odprawy (na lotnisku) 
8 go through przejść przez 
9 go through security przejść przez ochronę 
10 departure lounge hala odlotów 
11 gate bramka (na lotnisku) 
12 platform peron 
13 intercity międzymiastowy, dalekobieżny 
14 in advance z góry, z wyprzedzeniem 
15 He paid for three nights in advance. Zapłacił za trzy noce z góry. 
16 receipt paragon 
17 Could I  have a receipt? Czy mogę prosić o paragon? 
18 standard standardowy 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

19 first class pierwsza klasa 
20 I can't believe it. Nie mogę w to uwierzyć. 
21 I'd love to do it. Zrobię to z przyjemnością. 
22 Have a good journey. Dobrej podróży. 
23 See you in London. Do zobaczenia w Londynie. 

 

  UNIT 12A I've seen it ten times.   
 1 Jurassic Park is on TV tonight. Dzisiaj wieczorem w telewizji leci Park Jurajski. 
 2 100-page book stustronicowa książka 
 3 TV series  serial 

 4 season sezon (np. serialu); pora roku 
 5 The recent one. Ten ostatni. 
 6 I've heard of it. Słyszałem o tym. 
 7 It's fantastic. To fantastycznie. 
 8 open a bank account otworzyć konto bankowe 
 9 insect owad 
 10 without paying bez płacenia 
 11 fall asleep zasnąć 
 12 soundtrack ścieżka dźwiękowa 
 13 subtitles napisy w filmie 
 14 episode odcinek 

 

  UNIT 12A: GRAMMAR: Czas Present Perfect    
  twierdzenia   
1 I've  done my homework. Odrobiłam zadanie domowe. 
2 You've  done your homework. Ty odrobiłeś zadanie domowe. 
3 He's  done his homework. On odrobił zadanie domowe. 
4 She's done her homework. Ona  zrobiła zadanie domowe. 
5 It's finished.  Skończyło się. 
6 We've finished. My skończyliśmy. 

7 You've bought a present. Wy kupiliście prezent. 
8 They've  finished. Oni skończyli. 
  pytania   
1 Have I seen this film? Czy widziałem ten film? 
2 Have you seen this film? Czy widziałeś ten film? 
3 Has she seen this film? Czy ona widziała ten film? 
4 Has he done his homework? Czy on odrobił zadanie domowe? 
5 Has it finished? Czy się skończyło? 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

6 Have we seen this film? Widzieliśmy ten film? 
7 Have you bought a car? Czy kupiliście samochód? 
8 Have they played football?  Czy oni grali w piłkę nożną? 
  przeczenia   
1 I haven't done my homework. Nie odrobiłam zadania domowego. 
2 You haven't seen this film. Nie widziałeś tego filmu. 
3 She hasn't cooked dinner. Ona nie ugotowała obiadu. 
4 He hasn't finished. On  nie skończył. 
5 It hasn't happened. To się nie zdarzyło. 
6 We haven't eaten dinner. Nie jedliśmy obiadu. 
7 You haven't seen this film. Nie widzieliście tego filmu. 
8 They haven't bought a car. Oni nie kupili samochodu. 

 

  UNIT 12B He's been everywhere!   

 1 annoying denerwujący 
 2 He's so annoying! On jest taki denerwujący! 
 3 annoy denerwować, irytować 
 4 Her laughter annoys me. Jej śmiech denerwuje mnie. 
 5 Indian restaurant indyjska restauracja 
 6 the top three trzy najlepsze 
 7 foreign restaurant restauracja z zagranicznym jedzeniem 
 8 The Great Wall Wielki Mur 
 9 recently ostatnio 
 10 eat out with friends jeść na mieście z przyjaciółmi 
 11 sing in public śpiewać publicznie 
 12 win a cup wygrać puchar 
 13 ever kiedykolwiek 
 14 Have you ever lost your phone? Czy kiedykolwiek zgubiłeś telefon? 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                  

                                            

                                                                         

 

 

  UNIT 12 C The English File interview   
1 role rola 
2 recent najnowszy, niedawny 
3 Do you have a recent photo of him? Czy masz jakieś jego aktualne zdjęcie? 
4 including łącznie z 
5 Everybody is coming to the party, including 

Mark. 
Wszyscy przychodzą na przyjęcie, łącznie z 
Markiem. 

6 trilogy trylogia 
7 heading tytuł, nagłówek 
8 ability umiejętność; zdoloność 
9 the ability to do something umiejętność robienia czegoś 
10 experience doświadczenie 
11 Do you have any work experience? Czy masz jakieś doświadczenie w pracy? 
12 lifestyle styl życia 
13 taste smak, gust 
14 It's just the matter of taste. To jest po prostu kwestia gustu. 
15 encyclopaedia encyklopedia 
16 perhaps być może 
17 Perhaps I could help. Być może mógłbym pomóc. 
18 audio recordings nagrania audio 

 

 


