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Art and culture / Sztuka i kultura
acting /ˈæktɪŋ/ aktorstwo, gra aktorska
actor/actress /ˈæktə(r)/ˈæktrəs/ aktor/
aktorka
author /ˈɔːθə(r)/ autor
band/group /bænd/ɡruːp/ zespół/grupa
brush /brʌʃ/ pędzel
cast /kɑːst/ obsada
cinema /ˈsɪnəmə/ kino
classical /ˈklæsɪk(ə)l/ klasyczny
concert /ˈkɒnsə(r)t/ koncert
dancer /ˈdɑːnsə(r)/ tancerz
design /dɪˈzaɪn/ projektować, projekt
director /daɪˈrektə(r)/ reżyser
draw /drɔː/ rysować
drawing /ˈdrɔːɪŋ/ rysunek
(fashion)designer /fæʃ(ə)ndɪˈzaɪnə(r)/ 
projektant (mody)
illustrations /ɪləˈstreɪʃ(ə)nz/ ilustracje
instrument /ˈɪnstrʊmənt/ instrument
leadactor /liːdˈæktə(r)/ główny 
(pierwszoplanowy) aktor
maincharacter /meɪnˈkærɪktə(r)/ główny 
bohater
musician /mjʊˈzɪʃ(ə)n/ muzyk
novel /ˈnɒv(ə)l/ powieść
orchestra /ˈɔː(r)kɪstrə/ orkiestra
paint /peɪnt/ malować
painter /ˈpeɪntə(r)/ malarz
painting /ˈpeɪntɪŋ/ obraz
perform /pə(r)ˈfɔː(r)m/ występować
photography /fəˈtɒɡrəfi/ fotografia
plot /plɒt/ fabuła
poem /ˈpəʊɪm/ wiersz
poet /ˈpəʊɪt/ poeta
pop /pɒp/ pop (rodzaj muzyki)
portrait /ˈpɔː(r)trɪt/ portret
puton /pʊtˈɒn/ wystawiać (sztukę, 
przedstawienie)
rock /rɒk/ rock (rodzaj muzyki)
sciencefiction /saɪənsˈfɪkʃ(ə)n/ science fiction
shortstory /ʃɔː(r)tˈstɔːri/ opowiadanie
sing /sɪŋ/ śpiewać
sketch /sketʃ/ szkic
song /sɒŋ/ piosenka
soundtrack /ˈsaʊn(d)træk/ ścieżka 
dźwiękowa do filmu
stage /steɪdʒ/ scena (np. w teatrze)
tune /tjuːn/ melodia
write /raɪt/ pisać
writer /ˈraɪtə(r)/ pisarz
Phrases
Itstars… Występuje w nim…
It’sabout… To jest o…/To jest na temat…
It’scalled… Jest zatytułowany…
It’sdirectedby… Został wyreżyserowany 
przez…
It’ssetin… Akcja rozgrywa się w…
It’swrittenby… Został napisany przez…
He/sheplaysa/an… On/Ona gra…

Cultural events /  Wydarzenia kulturalne
artgallery /ˈɑː(r)tɡæləri/ galeria sztuki
attraction /əˈtrækʃ(ə)n/ atrakcja
audience /ˈɔːdiəns/ widownia, publiczność
bigtop /bɪɡˈtɒp/ namiot cyrkowy
cardtrick /ˈkɑː(r)dtrɪk/ sztuczka karciana
carnival /ˈkɑː(r)nɪv(ə)l/ karnawał
celebrity /səˈlebrəti/ znana osoba, celebryta
circus /ˈsɜː(r)kəs/ cyrk
fair /feə(r)/ targ, jarmark
fashionshow /ˈfæʃ(ə)nʃəʊ/ pokaz mody
festival /ˈfestɪv(ə)l/ festiwal
juggler /ˈdʒʌɡlə(r)/ żongler
(loud)speakers /laʊdˈspiːkə(r)z/ głośniki
magicshow /ˈmædʒɪkʃəʊ/ pokaz magii
microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/ mikrofon
model /ˈmɒd(ə)l/ model
outdoorconcert /aʊtdɔː(r)ˈkɒnsə(r)t/ koncert 
na świeżym powietrzu
parade /pəˈreɪd/ parada
performance /pə(r)ˈfɔː(r)məns/ występ
presenter /prɪˈzentə(r)/ prezenter
rabbit /ˈræbɪt/ królik
runway /ˈrʌnweɪ/ wybieg (na pokazie mody)
screen /skriːn/ ekran
(spring)collection /sprɪŋkəˈlekʃ(ə)n/ kolekcja 
(wiosenna)
trapeze /trəˈpiːz/ trapez (drążek gimnastyczny)
workofart /wɜː(r)kəvˈɑː(r)t/ dzieło sztuki
The media and social media /  
Mediaimediaspołecznościowe
advertisement/advert /ədˈvɜː(r)tɪsmənt/
ˈædvɜː(r)t/ reklama
article /ˈɑː(r)tɪk(ə)l/ artykuł
cartoon /kɑː(r)ˈtuːn/ kreskówka
channel /ˈtʃæn(ə)l/ kanał
comic /ˈkɒmɪk/ komiks
cookingshow /ˈkʊkɪŋʃəʊ/ program kulinarny
crimeseries /ˈkraɪmsɪəriːz/ serial kryminalny
documentary /dɒkjʊˈment(ə)ri/ film 
dokumentalny
download /daʊnˈləʊd/ ściągać, pobierać
headline /ˈhedlaɪn/ nagłówek (tytuł artykułu 
prasowego)
image /ˈɪmɪdʒ/ obraz (ilustracje, pliki 
graficzne)
interviewer /ˈɪntə(r)vjuːə(r)/ osoba 
przeprowadzająca wywiad
journalist /ˈdʒɜː(r)nəlɪst/ dziennikarz
nationalnewspaper /næʃ(ə)nəlˈnjuːzpeɪpə(r)/ 
gazeta ogólnokrajowa
post /pəʊst/ publikować
realityshow /riˈælətiʃəʊ/ reality show
shareonline /ʃeə(r)ɒnˈlaɪn/ udostępniać 
w sieci
subscribetosth /səbˈskraɪbtəsʌmθɪŋ/ 
subskrybować (coś)
teenmagazine /tiːnmæɡəˈziːn/ czasopismo 
dla nastolatków

travelshow /ˈtræv(ə)lʃəʊ/ program 
podróżniczy
upload /ˈʌpləʊd/ wysyłać (np. pliki na serwer 
internetowy)
website /ˈwebsaɪt/ strona internetowa

LISTENING, p. 18
betalentedat(doing) /biˈtæləntɪdətduːɪŋ/ 
mieć talent, zdolności (w jakiejś dziedzinie)
rehearsal /rɪˈhɜː(r)s(ə)l/ próba
role /rəʊl/ rola
scene /siːn/ scena (np. w filmie)
shine /ʃaɪn/ świecić, błyszczeć
star /stɑː(r)/ grać główną rolę
understudy /ˈʌndə(r)stʌdi/ dubler

OTHER WORDS
admission /ədˈmɪʃ(ə)n/ wstęp
arrow /ˈærəʊ/ strzała
bow /baʊ/ łuk
bride /braɪd/ panna młoda
bringup /brɪŋˈʌp/ wychowywać
bucket /ˈbʌkɪt/ wiadro
collector /kəˈlektə(r)/ kolekcjoner
display /dɪˈspleɪ/ prezentować
donate /dəʊˈneɪt/ ofiarowywać, przekazywać 
pieniądze
entrance /ˈentrəns/ wejście
exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ wystawa
found /faʊnd/ zakładać, fundować (np. 
instytucję)
gethurt /ɡetˈhɜː(r)t/ zranić się
groom /ɡruːm/ pan młody
handout /hændˈaʊt/ rozdawać
happyending /hæpiˈendɪŋ/ szczęśliwe 
zakończenie
hideandseek /haɪdændˈsiːk/ zabawa 
w chowanego
impress /ɪmˈpres/ wywierać na kimś 
wrażenie, imponować komuś
item /ˈaɪtəm/ rzecz, artykuł, przedmiot
lyrics /ˈlɪrɪks/ tekst piosenki
paints /peɪnts/ farby
persuade /pə(r)ˈsweɪd/ przekonywać
shoot /ʃuːt/ kręcić, filmować
smelly /ˈsmeli/ śmierdzący
snakesandladders /sneɪksændˈlædə(r)z/ 
węże i drabiny (gra planszowa)
tie /taɪ/ krawat
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Sport / Sport
athletics /æθˈletɪks/ lekkoatletyka
baseball /ˈbeɪsbɔːl/ baseball
boxing /ˈbɒksɪŋ/ boks
canoeing /kəˈnuːɪŋ/ kajakarstwo
climbing /ˈklaɪmɪŋ/ wspinaczka
cricket /ˈkrɪkɪt/ krykiet
cycling /ˈsaɪklɪŋ/ kolarstwo
diving /ˈdaɪvɪŋ/ nurkowanie
football /ˈfʊtbɔːl/ piłka nożna
golf /ɡɒlf/ golf
gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ gimnastyka
horse-riding /ˈhɔː(r)sraɪdɪŋ/ jazda konna, 
jeździectwo
icehockey /ˈaɪshɒki/ hokej na lodzie
ice-skating /ˈaɪsskeɪtɪŋ/ łyżwiarswo
rollerblading /ˈrəʊlə(r)bleɪdɪŋ/ jazda na 
łyżworolkach
rugby /ˈrʌɡbi/ rugby
running /ˈrʌnɪŋ/ bieganie
skateboarding /ˈskeɪtbɔː(r)dɪŋ/ jazda na 
deskorolce
skiing /ˈskiːɪŋ/ narciarstwo
snowboarding /ˈsnəʊbɔː(r)dɪŋ/ jazda na 
snowboardzie
squash /skwɒʃ/ squash
surfing /ˈsɜː(r)fɪŋ/ surfing
swimming /ˈswɪmɪŋ/ pływanie
tabletennis /ˈteɪb(ə)ltenɪs/ tenis stołowy
tennis /ˈtenɪs/ tenis ziemny
(beach)volleyball /biːtʃˈvɒlibɔːl/ siatkówka 
(plażowa)
weightlifting /ˈweɪtlɪftɪŋ/ podnoszenie 
ciężarów
wrestling /ˈres(ə)lɪŋ/ zapasy
Sportsequipment/Sprzętsportowy
ball /bɔːl/ piłka
bat /bæt/ kij (do baseballa, krykieta)
board /bɔː(r)d/ deska
boots /buːts/ buty (np. korki)
club /klʌb/ kij golfowy
costume/trunks /ˈkɒstjuːm/trʌŋks/ strój 
kąpielowy/kąpielówki
goal /ɡəʊl/ bramka
goggles /ˈɡɒɡ(ə)lz/ gogle, okulary ochronne
helmet /ˈhelmɪt/ kask
net /net/ siatka, kosz (w koszykówce)
racket /ˈrækɪt/ rakieta
skis /skiːs/ narty
strip /strɪp/ strój sportowca
wetsuit /ˈwetsuːt/ pianka do nurkowania
Sports facilities / Obiekty sportowe
(athletics/sports)stadium /æθˈletɪks/
spɔː(r)tsˈsteɪdiəm/ stadion lekkoatletyczny/
sportowy
(boxing)ring /ˈbɒksɪŋrɪŋ/ ring (bokserski)
(dry)(ski)slope /draɪˈskiːsləʊp/ (sztuczny) 
stok (narciarski)
(football/rugby)pitch /ˈfʊtbɔːl/ˈrʌɡbipɪtʃ/ 
boisko do piłki nożnej/rugby

(healthandfitness/sports)centre /helθ
əndˈfɪtnəs/ˈspɔː(r)tssentə(r)/ klub fitness/
sportowy
(ice-skating)rink /ˈaɪsskeɪtɪŋrɪŋk/ lodowisko
(Olympic-size)(swimming)pool /əˈlɪmpɪksaɪz
ˈswɪmɪŋpuːl/ basen (olimpijski/pływacki)
tennis/basketballcourt /ˈtenɪs/ˈbɑːskɪtbɔːl
kɔː(r)t/ kort tenisowy/boisko do koszykówki
Sportspeople / Sportowcy
athlete /ˈæθliːt/ lekkoatleta
boxer /ˈbɒksə(r)/ bokser 
cyclist /ˈsaɪklɪst/ kolarz
diver /ˈdaɪvə(r)/ nurek
footballer /ˈfʊtbɔːlə(r)/ piłkarz
gymnast /ˈdʒɪmnæst/ gimnastyk
runner /ˈrʌnə(r)/ biegacz
swimmer /ˈswɪmə(r)/ pływak
weightlifter /ˈweɪtlɪftə(r)/ sztangista
Sports training and events /  
Trening i zawody sportowe
athletic /æθˈletɪk/ wysportowany
beat /biːt/ pokonać, wygrać z kimś
captain /ˈkæptɪn/ kapitan
catch /kætʃ/ złapać
champion /ˈtʃæmpiən/ mistrz
cheer /tʃɪə(r)/ wiwatować, wznosić okrzyki
coach /kəʊtʃ/ trener
compete /kəmˈpiːt/ konkurować
draw /drɔː/ zremisować, remis
enter /ˈentə(r)/ brać udział (w zawodach)
hit /hɪt/ uderzyć
join /dʒɔɪn/ przyłączyć się
kick /kɪk/ kopnąć
lose /luːz/ przegrać
miss /mɪs/ chybić, nie trafić
player /ˈpleɪə(r)/ gracz
position /pəˈzɪʃ(ə)n/ pozycja
practise /ˈpræktɪs/ ćwiczyć
scoregoals /skɔː(r)ˈɡəʊlz/ strzelać gole
support /səˈpɔː(r)t/ kibicować
team /tiːm/ zespół, drużyna
throw /θrəʊ/ rzucać
train /treɪn/ trenować
trainer /ˈtreɪnə(r)/ instruktor, trener
win /wɪn/ wygrywać

READING, p. 26
tournament /ˈtʊə(r)nəmənt/ turniej
professionalathlete /prəfeʃ(ə)nəlˈæθliːt/ 
zawodowy sportowiec
supporter /səˈpɔː(r)tə(r)/ kibic
referee /refəˈriː/ sędzia (np. w piłce nożnej)

LISTENING, p. 30
getmuddy /ɡetˈmʌdi/ pobrudzić się błotem
kit /kɪt/ komplet, zestaw
lap /læp/ okrążenie (np. wokół stadionu)
protect /prəˈtekt/ chronić
trip /trɪp/ potknąć się

OTHER WORDS
breakarecord /breɪkəˈrekɔː(r)d/ pobić 
rekord
bronzemedal /brɒnzˈmed(ə)l/ brązowy 
medal
comesecond /kʌmˈsekənd/ zająć drugie 
miejsce
crashintosb /ˈkræʃɪntuːsʌmbədi/ wpaść na 
kogoś
focused /ˈfəʊkəst/ skoncentrowany, 
skupiony
gethurt /ɡetˈhɜː(r)t/ zranić się
highlight /ˈhaɪlaɪt/ ważny moment
incredible /ɪnˈkredəb(ə)l/ niezwykły
involve /ɪnˈvɒlv/ obejmować
opponent /əˈpəʊnənt/ przeciwnik
penalty /ˈpen(ə)lti/ kara, punkty karne, karny
recordholder /ˈrekɔː(r)dhəʊldə(r)/ rekordzista
rule /ruːl/ reguła, zasada (gry)
sportscamp /ˈspɔː(r)tskæmp/ obóz sportowy
stage /steɪdʒ/ etap
tactics /ˈtæktɪks/ taktyka
taketurns /ˌteɪkˈtɜːnz/ zmieniać się
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Parts of the body /  Części ciała
ankle  /ˈæŋk(ə)l/ kostka, staw skokowy
cheek  /tʃiːk/ policzek
chin  /tʃɪn/ broda, podbródek
elbow  /ˈelbəʊ/ łokieć
face  /feɪs/ twarz
forehead  /ˈfɒrɪd/ czoło
knee  /niː/ kolano
neck  /nek/ szyja
shoulder  /ˈʃəʊldə(r)/ ramię
stomach  /ˈstʌmək/ brzuch
waist  /weɪst/ talia
wrist  /rɪst/ nadgarstek
Healthy lifestyle / Zdrowy tryb życia
be positive  /biːˈpɒzətɪv/ być optymistą
blood pressure  /blʌdˈpreʃə(r)/ ciśnienie krwi
breathe  /briːð/ oddychać
cancer  /ˈkænsə(r)/ nowotwór, rak
disease  /dɪˈziːz/ choroba
drink lots of water  /drɪŋklɒtsəvˈwɔːtə(r)/ pić 
dużo wody
eat fruit and vegetables  /iːtfruːtænd
ˈvedʒtəb(ə)lz/ jeść owoce i warzywa
get fresh air  /ɡetfreʃˈeə(r)/ przebywać na 
świeżym powietrzu
get lots of sleep  /ɡetlɒtsəvˈsliːp/ spać dużo, 
wysypiać się
get regular check-ups  /ɡetreɡjʊlə(r)ˈtʃekʌpz/ 
badać się regularnie
have a balanced / healthy diet  /hævə
ˈbælənst/ˈhelθidaɪət/ mieć zbilansowaną/ 
zdrową dietę
have close relationships with family / friends  
/hævkləʊzrɪˈleɪʃ(ə)nʃɪpswɪðˈfæm(ə)li/frendz/ 
mieć bliskie relacje z rodziną / przyjaciółmi
heart rate  /ˈhɑː(r)treɪt/ tętno
immune system  /ɪˈmjuːnsɪstəm/ układ 
immunologiczny (odpornościowy)
improve your health  /ɪmˈpruːvjɔː(r)ˈhelθ/ 
poprawiać zdrowie
lower  /ˈləʊə(r)/ obniżać
prevent illnesses  /prɪˈventˈɪlnəsɪz/ 
zapobiegać chorobom
exercise  /ˈeksə(r)saɪz/ wykonywać ćwiczenia 
fizyczne
Illnesses and accidents /  
Choroby i wypadki
ache  /eɪk/ boleć
acne  /ˈækni/ trądzik
allergy  /ˈælə(r)dʒi/ alergia, uczulenie
asthma  /ˈæsmə/ astma
back pain  /ˈbækpeɪn/ ból pleców
broken bone  /ˈbrəʊkənbəʊn/ złamanie kości
bruise  /bruːz/ siniak, stłuczenie
catch a cold  /kætʃəˈkəʊld/ przeziębić się
check-up  /tʃekˈʌp/ badanie kontrolne
cough  /kɒf/ kaszel
earache  /ˈɪəreɪk/ ból ucha
faint  /feɪnt/ zemdleć
feel dizzy  /fiːlˈdɪzi/ mieć zawroty głowy
feel poor / unwell  /fiːlpɔː(r)/ʌnˈwel/ czuć 
się źle

flu  /fluː/ grypa
get better  /ɡetˈbetə(r)/ zdrowieć
hay fever  /ˈheɪfiːvə(r)/ katar sienny
headache  /ˈhedeɪk/ ból głowy
high temperature  /haɪˈtemprɪtʃə(r)/ wysoka 
gorączka
hurt  /hɜː(r)t/ zranić się
infection  /ɪnˈfekʃ(ə)n/ infekcja
nosebleed  /ˈnəʊzbliːd/ krwawienie z nosa
pain  /peɪn/ ból
prescription  /prɪˈskrɪpʃ(ə)n/ recepta
recover  /rɪˈkʌvə(r)/ powracać do zdrowia  
runny nose  /rʌniˈnəʊz/ katar
sneeze  /sniːz/ kichać
sore throat  /sɔː(r)θrəʊt/ ból gardła
spots  /spɒts/ pryszcze, krosty
sprained ankle  /spreɪntˈæŋk(ə)l/ skręcony 
stawskokowy
sting  /stɪŋ/ użądlenie
stomach ache  /ˈstʌməkeɪk/ ból brzucha
suffer from  /sʌfə(r)ˈfrɒm/ cierpieć (na coś, 
z jakiegoś powodu) 
unwell  /ʌnˈwel/ chory, niezdrowy
virus  /ˈvaɪrəs/ wirus
Treatment /  Leczenie
antibiotics  /æntibaɪˈɒtɪks/ antybiotyki
apply  /əˈplaɪ/ stosować, używać
apply a skin cream  /əplaɪəˈskɪnkriːm/ 
używać kremu do pielęgnacji skóry
bandage  /ˈbændɪdʒ/ bandaż
bleeding  /ˈbliːdɪŋ/ krwawienie, krwotok
cough syrup  /ˈkɒfsɪrəp/ syrop na kaszel
cream  /kriːm/ krem
cut yourself  /kʌtjə(r)ˈself/ skaleczyć się
first aid kit  /fɜː(r)steɪdˈkɪt/ apteczka
follow a diet /fɒləʊəˈdaɪət/ przestrzegać 
diety
medicine  /ˈmed(ə)s(ə)n/ lekarstwo
nurse  /nɜː(r)s/ pielęgniarka
pill  /pɪl/ tabletka
plaster  /ˈplɑːstə(r)/ plaster
plaster cast  /ˈplɑːstə(r)kɑːst/ gips
put sth under running water  /pʊtsʌmθɪŋ
ʌndə(r)rʌnɪŋˈwɔːtə(r)/ opłukać coś pod 
bieżącą wodą
stay out of the sun  /steɪaʊtəvðəsʌn/ 
nie przebywać na słońcu
sweat  /swet/ pocić się
tablet  /ˈtæblət/ tabletka
take an aspirin  /teɪkænˈæsprɪn/ wziąć 
aspirynę
thermometer  /θə(r)ˈmɒmɪtə(r)/ termometr
treat  /triːt/ leczyć

READING, p. 40
avoid sugary drinks  /əvɔɪdˈʃʊɡəridrɪŋks/ 
unikać napojów słodzonych
be physically active  /biːfɪzɪkliˈæktɪv/ być 
aktywnym fizycznie
go to bed at a regular time  /ɡəʊtəbedætə
ˈreɡjʊlə(r)taɪm/ chodzić spać o stałej porze

have back pain  /hævˈbækpeɪn/ mieć ból 
pleców
healthcare professional  /helθkeə(r)
prəˈfeʃ(ə)nəl/ członek personelu medycznego
limit computer game time  /ˈlɪmɪtkəmˈpjuːtə(r)
ɡeɪmtaɪm/ ograniczać czas gry na 
komputerze
skip meals  /skɪpˈmiːlz/ opuszczać posiłki

LISTENING, p. 44
break a bone  /breɪkəˈbəʊn/ złamać kość
get treatment for  /ɡettriːtməntˈfɔː(r)/ być 
leczonym (na, z powodu)
hurt your knee  /hɜː(r)tjɔː(r)ˈniː/ zranić się 
w kolano
keep fit  /kiːpˈfit/ utrzymywać formę
leg injury  /leɡˈɪndʒəri/ uraz nogi
painful  /ˈpeɪnf(ə)l/ bolesny
pull a muscle  /pʊləˈmʌs(ə)l/ naciągnąć 
mięsień

USE OF ENGLISH, p. 45
come down with  /kʌmdaʊnwɪð/ 
zachorować na coś
fight off  /faɪtˈɒf/ zwalczać
get over  /ɡetˈəʊvə(r)/ dojść do siebie
look after  /lʊkˈɑːftə(r)/ zajmować się kimś, 
opiekować się kimś
pass out  /pɑːsˈaʊt/ zemdleć
throw up  /θrəʊˈʌp/ zwymiotować

OTHER WORDS
at short notice  /ətˌʃɔːtˈnəʊtɪs/ bez 
(wcześniejszego) ostrzeżenia, nagle
bang your head  /bæŋjɔː(r)ˈhed/ uderzyć się 
w głowę
boost  /buːst/ podbudować, wzmocnić
coach  /kəʊtʃ/ trener
cope with  /ˈkəʊpwɪð/ radzić sobie (z czymś) 
exercise bike  /ˈeksə(r)saɪzbaɪk/ rower 
treningowy
fever  /ˈfiːvə(r)/ gorączka
football practice  /ˈfʊtbɔːlˈpræktɪs/ trening 
piłkarski
lungs  /lʌŋz/ płuca
mend  /mend/ zdrowieć
opportunity  /ɒpə(r)ˈtjuːnəti/ okazja
receipt  /rɪˈsiːt/ paragon
relief  /rɪˈliːf/ ulga
remedy  /ˈremədi/ lekarstwo, środek zaradczy
scream  /skriːm/ krzyczeć
spin classes  /spɪnˈklɑːsɪz/ spinning (ćwiczenia 
na rowerze stacjonarnym)
stitch up the wound  /stɪtʃʌpðəˈwuːnd/ 
zszywać ranę, zakładać szwy
stretch  /stretʃ/ rozciagać się
take a bath / shower  /teɪkəˈbɑːθ/ˈʃaʊə(r)/ 
brać kąpiel/prysznic
treadmill  /ˈtredmɪl/ stacjonarna bieżnia
wasp  /wɒsp/ osa
weight training  /weɪtˈtreɪnɪŋ/ ćwiczenia 
siłowe
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Using modern technology /  Korzystanie 
z nowoczesnych technologii
Bluetooth /ˈbluːtuːθ/ Bluetooth (technologia 
bezprzewodowego transferu danych na 
krótki zasięg)
browser /ˈbraʊzə(r)/ przeglądarka 
internetowa
(video)camera /ˈvɪdiəʊkæm(ə)rə/ kamera 
wideo
chargeaphone/battery /tʃɑː(r)dʒəfəʊn/
ˈbæt(ə)ri/ ładować telefon/baterię
click /klɪk/ klikać
connectto(theInternet/speakers) /kənekt
tuːðəˈɪntə(r)net/ˈspiːkə(r)z/ łączyć się 
(z Internetem/z głośnikami)
contact /ˈkɒntækt/ kontaktować się
crash /kræʃ/ zawiesić się (o komputerze)
cursor /ˈkɜː(r)sə(r)/ kursor
digitalcamera /dɪdʒɪt(ə)lˈkæm(ə)rə/ aparat 
cyfrowy
download /daʊnˈləʊd/ ściągać (pliki)
DVD /diːviːˈdiː/ płyta DVD
earphones /ˈɪə(r)fəʊnz/ słuchawki douszne
folder /ˈfəʊldə(r)/ folder
games console  /ˈɡeɪmzkənsəʊl/ konsola gier 
handset  /ˈhæn(d)set/ kontroler do gier
hardware /ˈhɑː(r)dweə(r)/ sprzęt 
komputerowy
headphones /ˈhedfəʊnz/ słuchawki nauszne
install /ɪnˈstɔːl/ instalować
keyboard /ˈkiːbɔː(r)d/ klawiatura
listento(music/apodcast) /lɪs(ə)ntəˈmjuːzɪk/
əˈpɒdkɑːst/ słuchać muzyki/podcastu
memory /ˈmem(ə)ri/ pamięć
memory/USBstick/flashdrive /ˈmem(ə)ri/
juːesˈbiːstɪk/flæʃdraɪv/ przenośna pamięć 
USB
microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/ mikrofon
monitor/screen /ˈmɒnɪtə(r)/skriːn/ monitor
phonecase /ˈfəʊnkeɪs/ obudowa na telefon
phonecharger /ˈfəʊntʃɑː(r)dʒə(r)/ ładowarka 
do telefonu
pop-up /ˈpɒpʌp/ wyskakujące okienko 
w przeglądarce
post /pəʊst/ zamieszczać post (np. na 
stronie www)
print(out)adocument /prɪntaʊtə
ˈdɒkjʊmənt/ drukować dokument
printer /ˈprɪntə(r)/ drukarka
protect /prəˈtekt/ chronić
remotecontrol /rɪməʊtkənˈtrəʊl/ pilot
router /ˈruːtə(r)/ router
scanner /ˈskænə(r)/ skaner
selfiestick /ˈselfistɪk/ kijek do selfie
signal /ˈsɪɡn(ə)l/ sygnał/zasięg
SMS /esemˈes/ SMS, wiadomość tekstowa
software /ˈsɒf(t)weə(r)/ oprogramowanie
speaker /ˈspiːkə(r)/  głośnik
tablet /ˈtæblət/ tablet
takeaselfie /teɪkəˈselfi/ zrobić selfie

type /taɪp/ pisać (na komputerze)
virus /ˈvaɪrəs/ wirus
volume /ˈvɒljuːm/ głośność
Wi-Fi /ˈwaɪfaɪ/ Wi-Fi
People and technology / 
Ludzie i technologia
blogger /'blɒɡə(r)/ bloger
hacker /ˈhækə(r)/ haker
moderator /ˈmɒdəreɪtə(r)/ moderator
programmer /ˈprəʊɡræmə(r)/ programista
troll /trɒl/ troll (osoba umieszczająca złośliwe 
i niestosowne komentarze w sieci)
webdesigner /ˈwebdɪzaɪnə(r)/ projektant 
stron internetowych
Inventions and discoveries /   
Wynalazki i odkrycia
carryoutresearch / anexperiment /kæriaʊt
rɪˈsɜː(r)tʃ/ənɪkˈsperɪmənt/ prowadzić badania/ 
eksperyment
comeupwith /kʌmˈʌpwɪð/ wymyślić coś, 
znaleźć rozwiązanie
discover /dɪˈskʌvə(r)/ odkrywać, odnaleźć
doresearch/anexperiment /duːrɪˈsɜː(r)tʃ/
ænɪkˈsperɪmənt/ prowadzić badania/
eksperyment
findout /faɪndˈaʊt/ dowiedzieć się, odkryć 
coś
invent /ɪnˈvent/ wynaleźć
printingpress /ˈprɪntɪŋpres/ prasa drukarska
wheel /wiːl/ koło

READING, p. 52
copewith /ˈkəʊpwɪð/ radzić sobie (z czymś)
cube /kjuːb/ kostka, sześcian
hit /hɪt/ hit, przebój
incontrastwith /ɪnˈkɒntrɑːstwɪð/ 
w przeciwieństwie do czegoś
reviewer /rɪˈvjuːə(r)/ krytyk, recenzent
survive /sə(r)ˈvaɪv/ przeżyć, przetrwać
theme /θiːm/ temat, motyw przewodni

LANGUAGE FUNCTIONS, p. 53
amazing /əˈmeɪzɪŋ/ niezwykły
awful /ˈɔːf(ə)l/ okropny
hope /həʊp/ nadzieja
horrible/terrible /ˈhɒrəb(ə)/ˈterəb(ə)l/ 
obrzydliwy, potworny
incredible /ɪnˈkredəb(ə)l/ niesamowity, 
nieprawdopodobny
joy /dʒɔɪ/ radość
lovely /ˈlʌvli/ piękny, śliczny, czarujący
mess /mes/ bałagan
notgoodenough /nɒtˈɡʊdɪnʌf/ nie dość 
dobry
pity /ˈpɪti/ szkoda
rubbish /ˈrʌbɪʃ/ bzdury
shame /ʃeɪm/ wstyd
wasteoftime/money /weɪstəvˈtaɪm/
ˈmʌni/ strata czasu/pieniędzy

OTHER WORDS
addictive /əˈdɪktɪv/ uzależniający, prowadzący 
do uzależnienia
announce /əˈnaʊns/ ogłaszać, zapowiadać
annoying /əˈnɔɪɪŋ/ irytujący
anti-virussoftware /æntivaɪrəsˈsɒf(t)weə(r)/ 
program antywirusowy
attitude /ˈætɪtjuːd/ nastawienie, stosunek
civilisation /sɪvəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/ cywilizacja
disappointing /dɪsəˈpɔɪntɪŋ/ niespełniający 
oczekiwań/rozczarowujący
electricity /ɪlekˈtrɪsəti/ elektryczność
encouragement /ɪnˈkʌrɪdʒmənt/ zachęta, 
wsparcie, poparcie
escape /ɪˈskeɪp/ ucieczka
evolution /iːvəˈluːʃ(ə)n/ ewolucja
exploretheuniverse /ɪksplɔː(r)ðəˈjuːnɪvɜː(r)s/ 
badać wszechświat
gravity /ˈɡrævəti/ grawitacja
hunger /ˈhʌŋɡə(r)/ głód
influence /ˈɪnfluəns/ wpływ
insult /ɪnˈsʌlt/ obrażać
medicaladvances /medɪk(ə)lədˈvɑːnsɪz/ 
postęp medyczny
origins /ˈɒrɪdʒɪnz/ źródło/pochodzenie
recipient /rɪˈsɪpiənt/ odbiorca
revolutionise /revəˈluːʃənaɪz/ 
rewolucjonizować
securitycameras /sɪˈkjʊərətikæm(ə)rəs/ 
kamery bezpieczeństwa
solarsystem /ˈsəʊlə(r)sɪstəm/ układ 
słoneczny
spacetravel /ˈspeɪstræv(ə)l/ podróż 
kosmiczna
stayintouch /steɪɪnˈtʌtʃ/ pozostawać/być 
w kontakcie
theoryofrelativity /θɪəriəvreləˈtɪvəti/ teoria 
względności
tip /tɪp/ rada, wskazówka
trafficlights /ˈtræfɪklaɪts/ światła uliczne
vacuumcleaner /ˈvækjʊəmkliːnə(r)/ 
odkurzacz
violence /ˈvaɪələns/ przemoc
whim /wɪm/ zachcianka, kaprys
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The weather / Pogoda
cloud /klaʊd/ chmura
cloudy /ˈklaʊdi/ pochmurny
cool /kuːl/ chłodny
cold /kəʊld/ zimny
dry /draɪ/ suchy
fog /fɒɡ/ mgła
foggy /ˈfɒɡi/ mglisty
frost /frɒst/ mróz
frosty /ˈfrɒsti/ mroźny
heat /hiːt/ upał
hot /hɒt/ gorący
ice /aɪs/ lód
icy /ˈaɪsi/ oblodzony
lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ błyskawica
rain /reɪn/ deszcz
rainy /ˈreɪni/ deszczowy
rainbow /ˈreɪnbəʊ/ tęcza
shine /ʃaɪn/ świecić
shower /ˈʃaʊə(r)/ przelotny deszcz
snowfall /ˈsnəʊfɔːl/ opady śniegu
snow /snəʊ/ śnieg
snowy /ˈsnəʊi/ śnieżny
storm /stɔː(r)m/ burza
stormy /ˈstɔː(r)mi/ burzowy
sun /sʌn/ słońce
sunny /ˈsʌni/ słoneczny
sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ światło słoneczne
thunder /ˈθʌndə(r)/ grzmot
wind /wɪnd/ wiatr
windy /ˈwɪndi/ wietrzny
The seasons /  Pory roku
autumn /ˈɔːtəm/ jesień
spring /sprɪŋ/ wiosna
summer /ˈsʌmə(r)/ lato
winter /ˈwɪntə(r)/ zima
Plants/Rośliny
flower /ˈflaʊə(r)/ kwiat
leaf / leaves /liːf/liːvz/ liść/liście
root /ruːt/ korzeń
seed /siːd/ ziarno
soil /sɔɪl/ gleba, ziemia
stem /stem/ łodyga
Animals/Zwierzęta
ant /ænt/ mrówka
beak /biːk/ dziób
bear /beə(r)/ niedźwiedź
bee /biː/ pszczoła
butterfly /ˈbʌtə(r)flaɪ/ motyl
claw /klɔː/ pazur
cow /kaʊ/ krowa
crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ krokodyl
dolphin /ˈdɒlfɪn/ delfin
donkey /ˈdɒŋki/ osioł
duck /dʌk/ kaczka
elephant /ˈelɪfənt/ słoń
feather /ˈfeðə(r)/ pióro
fox /fɒks/ lis
fur /fɜː(r)/ futro
giraffe /dʒəˈrɑːf/ żyrafa

goat /ɡəʊt/ koza
gorilla /ɡəˈrɪlə/ goryl
hamster /ˈhæmstə(r)/ chomik
hippo /ˈhɪpəʊ/ hipopotam
horse /hɔː(r)s/ koń
kangaroo /kæŋɡəˈruː/ kangur
lion /ˈlaɪən/ lew
lizard /ˈlɪzə(r)d/ jaszczurka
monkey /ˈmʌŋki/ małpa
mosquito /mɒˈskiːtəʊ/ komar
mouse /maʊs/ mysz
parrot /ˈpærət/ papuga
paw /pɔː/ łapa
penguin /ˈpeŋɡwɪn/ pingwin
pig /pɪɡ/ świnia
rabbit /ˈræbɪt/ królik
rhino /ˈraɪnəʊ/ nosorożec
shark /ʃɑː(r)k/ rekin
sheep /ʃiːp/ owca
snake /sneɪk/ wąż
spider /ˈspaɪdə(r)/ pająk
tail /teɪl/ ogon
tiger /ˈtaɪɡə(r)/ tygrys
whale /weɪl/ wieloryb
whisker /ˈwɪskə(r)/ wąs (u zwierząt)
wing /wɪŋ/ skrzydło
Landscape /  Krajobraz
beach /biːtʃ/ plaża
cave /keɪv/ jaskinia
coast /kəʊst/ wybrzeże
desert /ˈdezə(r)t/ pustynia
field /fiːld/ pole
forest /ˈfɒrɪst/ las
hill /hɪl/ wzgórze
mountain /ˈmaʊntɪn/ góra
park /pɑː(r)k/ park
path /pɑːθ/ ścieżka
rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ las deszczowy
river /ˈrɪvə(r)/ rzeka
sea /siː/ morze
sunrise /ˈsʌnraɪz/ wschód słońca
sunset /ˈsʌnset/ zachód słońca
valley /ˈvæli/ dolina
waterfall /ˈwɔːtə(r)fɔːl/ wodospad
Protectingtheenvironment/
Ochronaśrodowiska
airpollution /'eə(r)pəluːʃ(ə)n/ 
zanieczyszczenie powietrza
bottlebank /ˈbɒt(ə)lbæŋk/ pojemnik na 
szkło
climatechange /ˈklaɪməttʃeɪndʒ/ zmiana 
klimatu
droplitter /drɒpˈlɪtə(r)/ śmiecić
environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ środowisko 
(naturalne)
environmentallyfriendly /ɪnvaɪrənment(ə)li
ˈfren(d)li/ przyjazny dla środowiska
fossilfuel /ˈfɒs(ə)lfjuːəl/ paliwo kopalne
globalwarming /ɡləʊb(ə)lˈwɔː(r)mɪŋ/ 
globalne ocieplenie
landfill /ˈlæn(d)fɪl/ wysypisko śmieci

pollute /pəˈluːt/ zanieczyszczać
protect /prəˈtekt/ chronić
publictransport /pʌblɪkˈtrænspɔː(r)t/ 
transport publiczny
recycle /riːˈsaɪk(ə)l/ przetwarzać (np. odpady)
recyclingbin /riːˈsaɪklɪŋbɪn/ kosz do 
segregacji odpadów
rubbishbin /ˈrʌbɪʃbɪn/ kosz na śmieci
save /seɪv/ oszczędzać
sealevel /'siːlev(ə)l/ poziom morza
solarenergy / power /səʊlə(r)ˈenə(r)dʒi/
ˈpaʊə(r)/ energia słoneczna
toxicwaste /tɒksɪkˈweɪst/ toksyczne odpady
trafficjam /ˈtræfɪkdʒæm/ korek uliczny
waste /weɪst/ marnować

READING, p. 66
canyon /ˈkænjən/ kanion
cliff /klɪf/ klif, urwisko
lake /leɪk/ jezioro
ocean /ˈəʊʃ(ə)n/ ocean

OTHER WORDS
backwards /ˈbækwədz/ wstecz, do tyłu
cheetah /ˈtʃiːtə/ gepart 
data /ˈdeɪtə/ dane
disturb /dɪˈstɜː(r)b/ przeszkadzać
dogshelter /ˈdɒɡˌʃeltə(r)/ schronisko dla 
psów 
eagle /ˈiːɡ(ə)l/ orzeł
factory /ˈfæktri/ fabryka
fee /fiː/ opłata
feed /fiːd/ karmić
forward /ˈfɔːwəd/ do przodu
hike /haɪk/ wycieczka piesza, wędrówka 
inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec
maple /ˈmeɪp(ə)l/ klon
measure /ˈmeʒə(r)/ mierzyć, dokonywać 
pomiaru
melt /melt/ roztapiać się, topić 
naturalfeature /nætʃ(ə)rəlˈfiːtʃə(r)/ cecha 
(krajobrazu)
overdue /ˌəʊvəˈdjuː/ zaległy, spóźniony
petrol /ˈpetrəl/ benzyna
plant /plɑːnt/ sadzić 
pour /pɔː(r)/ wlewać 
power /ˈpaʊə(r)/ zasilać energią
range /reɪndʒ/ łańcuch górski
record /rɪˈkɔː(r)d/ notować, rejestrować 
rock /rɒk/ skała
route /ruːt/ droga, trasa
scenery /ˈsiːnəri/ sceneria, krajobraz
seaside /ˈsiːsaɪd/ wybrzeże, tereny 
nadmorskie
thanksto /ˈθæŋkstə/ dzięki (komuś/czemuś)
traffic /ˈtræfɪk/ ruch uliczny
turninto /ˈtɜːnˌɪntə/ zmieniać się (w coś)
water /ˈwɔːtə(r)/ podlewać
wave /weɪv/ fala
wheat /wiːt/ pszenica
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VOCABULARY, pp. 76–77

Citizenship / Postawy obywatelskie
be kind (to)  /biː ˈkaɪnd tə/  być miłym, 
uprzejmym (dla)
be proud of  /biː ˈpraʊd əv/  być dumnym (z)
behave (well)  /bɪˈheɪv wel/  zachowywać się 
(dobrze)
border  /ˈbɔː(r)də(r)/  granica
break the law  /breɪk ðə ˈlɔː/  łamać prawo
currency  /ˈkʌrənsi/  waluta
election  /ɪˈlekʃ(ə)n/  wybory
flag  /flæɡ/  flaga
have a duty to do  /hæv ə ˈdjuːti tə duː/  mieć 
obowiązek (zrobienia czegoś)
head of state  /hed əv ˈsteɪt/  głowa państwa
member of a community  /ˈmembə(r) əv 
ə kəmjuːnəti/  członek społeczności
obey / disobey a rule  /əˈbeɪ / dɪsəˈbeɪ ə ruːl/  
przestrzegać/nie przestrzegać zasady
pay tax  /peɪ ˈtæks/  płacić podatki
political party  /pəlɪtɪk(ə)l ˈpɑː(r)ti/  partia 
polityczna
population  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  populacja, liczba 
ludności
religion  /rɪˈlɪdʒ(ə)n/  religia
respect the rights of others  /rɪˈspekt ðə raɪts 
əv ʌðə(r)z/  respektować prawa innych
responsible  /rɪˈspɒnsəb(ə)l/  odpowiedzialny
rights  /raɪts/  prawa
society  /səˈsaɪəti/  społeczeństwo
vote  /vəʊt/  głosować
Volunteering / Wolontariat
aid  /eɪd/  pomoc
charity  /ˈtʃærəti/  dobroczynność, organizacja 
charytatywna
collect money (door-to-door)  /kəlekt ˈmʌni 
dɔː(r) tuː dɔː(r)/  zbierać pieniądze (od drzwi 
do drzwi)
crisis  /ˈkraɪsɪs/  kryzys
donate  /dəʊˈneɪt/  ofiarować (datek)
help the elderly / the homeless  /help ðə 
ˈeldə(r)li / ðə ˈhəʊmləs/  pomagać osobom 
starszym/bezdomnym
helpline  /ˈhelplaɪn/  telefon zaufania
mentoring  /ˈmentərɪŋ/  mentoring (pomoc 
słabszemu lub młodszemu uczniowi)
park clean-up  /ˈpɑː(r)k kliːn ʌp/  sprzątanie 
parku
relief organisation  /rɪˈliːf ɔː(r)ɡənɪzeɪʃ(ə)n/  
organizacja humanitarna
rewarding  /rɪˈwɔː(r)dɪŋ/  dający satysfakcję
solve a problem  /sɒlv ə ˈprɒbləm/  
rozwiązywać problem
tree planting  /ˈtriː plɑːntɪŋ/  sadzenie drzew
volunteer  /vɒlənˈtɪə(r)/  ochotnik, zgłaszać się 
na ochotnika
work on  /wɜː(r)k ɒn/  zajmować się (czymś)
Crime and punishment /  
Przestępstwo i kara
arrest  /əˈrest/  aresztować
break into  /breɪk ˈɪntuː/  włamać się
burglar  /ˈbɜː(r)ɡlə(r)/  włamywacz
burglary  /ˈbɜː(r)ɡləri/  włamanie
burgle  /ˈbɜː(r)ɡ(ə)l/  włamywać się
commit a crime  /kəmɪt ə ˈkraɪm/  popełnić 
przestępstwo

crime  /kraɪm/  przestępstwo
criminal  /ˈkrɪmɪn(ə)l/  przestępca
court  /ˈkɔː(r)t/  sąd
defend  /dɪˈfend/  bronić
evidence  /ˈevɪd(ə)ns/  dowód
fine  /faɪn/  grzywna, mandat
guilty  /ˈɡɪlti/  winny
judge  /dʒʌdʒ/  sędzia
lawyer  /ˈlɔːjə(r)/  prawnik
legal / illegal  /ˈliːɡ(ə)l / ɪˈliːɡ(ə)l/  legalny/
nielegalny
murder  /ˈmɜː(r)də(r)/  zamordować (kogoś), 
morderstwo
murderer  /ˈmɜː(r)dərə(r)/  morderca
police officer  /pəˈliːs ˈɒfɪsə(r)/  policjant
prison  /ˈprɪz(ə)n/  więzienie
prisoner  /ˈprɪz(ə)nə(r)/  więzień
punishment  /ˈpʌnɪʃmənt/  kara
rob  /rɒb/  rabować, okradać
robber  /ˈrɒbə(r)/  złodziej, rabuś 
(np. napadający na bank)
robbery  /ˈrɒbəri/  rabunek, kradzież, napad 
(np. na bank)
shoplift  /ˈʃɒplɪft/  kraść w sklepie
shoplifter  /ˈʃɒplɪftə(r)/  złodziej sklepowy
shoplifting  /ˈʃɒplɪftɪŋ/  kradzież w sklepie
steal  /stiːl/  kraść
terrorise  /ˈterəraɪz/  terroryzować
terrorism  /ˈterərɪz(ə)m/  terroryzm
terrorist  /ˈterərɪst/  terrorysta
theft  /θeft/  kradzież
thief  /θiːf/  złodziej
traffic warden  /ˈtræfɪk wɔː(r)d(ə)n/  policjant 
drogówki
trial  /ˈtraɪəl/  proces
vandal  /ˈvænd(ə)l/  wandal
vandalise  /ˈvændəlaɪz/  dewastować, 
demolować, niszczyć
vandalism  /ˈvændəlɪz(ə)m/  wandalizm
victim  /ˈvɪktɪm/  ofiara
witness  /ˈwɪtnəs/  świadek
Social problems / Problemy społeczne
bullying  /ˈbʊliɪŋ/  znęcanie się, dręczenie
discrimination  /dɪskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n/  
dyskryminacja
drug use  /ˈdrʌɡ juːz/  zażywanie narkotyków
homelessness  /ˈhəʊmləsnəs/  bezdomność
poverty  /ˈpɒvə(r)ti/  bieda
racism  /ˈreɪsɪz(ə)m/  rasizm
unemployment  /ʌnɪmˈplɔɪmənt/  bezrobocie
Phases and crazes / Zjawiska
clickbait  /ˈklɪkbeɪt/  treści lub odnośniki 
w Internecie, których celem jest skłonienie 
internauty do wejścia na konkretną stronę
crowdfunding  /ˈkraʊdfʌndɪŋ/  forma 
finansowania różnego rodzaju projektów przez 
internautów; finansowanie społecznościowe
fake news  /feɪk ˈnjuːz/  fałszywe wiadomości
flash mob  /ˈflæʃ mɒb/  sztuczny tłum ludzi 
gromadzących się niespodziewanie w miejscu 
publicznym w celu przeprowadzenia 
krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj 
zaskakującego dla przypadkowych świadków 
(dosł. błyskawiczny tłum)

(new) trend  /njuː ˈtrend/  (nowy) trend
social phenomenon  /ˌsəʊʃ(ə)l fɪˈnɒmɪnən/  
zjawisko społeczne (l.mn. social phenomena)

READING, p. 78
adult  /ˈædʌlt/  dorosły
career  /kəˈrɪə(r)/  kariera
licence  /ˈlaɪs(ə)ns/  licencja/pozwolenie
minimum  /ˈmɪnɪməm/  minimalny
second-hand  /sekənd ˈhænd/  z drugiej ręki, 
używany

LISTENING, p. 82
cause trouble  /kɔːz ˈtrʌb(ə)l/  sprawiać 
problem
peaceful  /ˈpiːsf(ə)l/  spokojny
polite  /pəˈlaɪt/  uprzejmy
wait your turn  /weɪt jɔː(r) ˈtɜː(r)n/  czekać na 
swoją kolej

OTHER WORDS
bad luck  /ˌbæd ˈlʌk/  pech
become addicted  /bɪkʌm əˈdɪktɪd/  uzależnić się
be considered  /bi kənˈsɪdəd/  być uważanym za 
citizen  /ˈsɪtɪz(ə)n/  obywatel
common sense  /ˌkɒmən ˈsens/  zdrowy 
rozsądek
confirm  /kənˈfɜː(r)m/  potwierdzić
cruel  /ˈkruːəl/  okrutny
delay  /dɪˈleɪ/  opóźnienie
driving instructor  /ˈdraɪvɪŋ ɪnstrʌktə(r)/  
instruktor jazdy
duty  /ˈdjuːti/  obowiązek
even though  /ˈiːv(ə)n ðəʊ/  chociaż 
fair  /feə(r)/  targ
get a tattoo  /ɡet ə tæˈtuː/  zrobić sobie tatuaż
hide  /haɪd/  ukrywać, chować
immediately  /ɪˈmiːdiətli/  natychmiast
join the army  /dʒɔɪn ðə ˈɑː(r)mi/  wstąpić do 
wojska
jump the queue  /dʒʌmp ðə ˈkjuː/  wpychać się 
bez kolejki
nasty  /ˈnɑːsti/  niegrzeczny, nieprzyjemny
order  /ˈɔːdə(r)/  porządek 
pass a law  /ˈpɑːs ə ˈlɔː/  przyjmować, 
uchwalać ustawę / wniosek itp.
raise money  /reɪz ˈmʌni/  zbierać pieniądze
ride a motorbike  /raɪd ə ˈməʊtə(r)baɪk/  jeździć 
na motorze
spit  /spɪt/  pluć 
spread  /spred/  rozprzestrzeniać się
take part (in sth)  /teɪk ˈpɑː(r)t ɪn sʌmθɪŋ/  brać 
udział (w czymś)
take place  /teɪk ˈpleɪs/  odbywać się
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Introducing yourself and other people •  
Przedstawianie siebie i innych osób
Hi, I’m … . / Hello, my name is …  Cześć, jestem… / 
Cześć, mam na imię…
Pleased/Nice to meet you.  Miło mi cię poznać.
I’d like you to meet my friend, Nick.  Poznaj mojego 
przyjaciela, Nicka.

Starting a conversation •   Rozpoczynanie rozmowy
How have you been?  Jak się masz?
What have you been up to lately?  Co u ciebie?

Asking for clarification •  Zwracanie się z prośbą 
o wyjaśnienie
What do/did you mean by …?  Co masz/miałeś 
na myśli, mówiąc…?
I’m afraid I don’t understand.  Obawiam się, 
że nie rozumiem.
Could you repeat that / say that again?  Mógłbyś 
powtórzyć?
Sorry?  Słucham?

Ending a conversation •   Kończenie rozmowy
It was nice talking to you.  Miło było z tobą 
porozmawiać.
I’m afraid I have to go now.  Niestety, muszę już iść.
Take care.  Trzymaj się.
Bye for now.  Na razie.

Asking for information • Zasięganie informacji
Is there a park near here?  Czy w pobliżu jest 
jakiś park?
How do you get to the cinema from here?  
Jak dotrzeć stąd do kina?
What colour is your duvet?  Jakiego koloru jest 
twoja kołdra?
Why did you choose that poster?  Dlaczego wybrałeś 
ten plakat?
Which room is yours?  Który pokój jest twój?
How many books have you got?  Ile masz książek?

Giving information •  Udzielanie informacji
Go down the street and turn right.  Idź prosto ulicą 
i skręć w prawo.
The one next to the bathroom.  Ten obok łazienki.
It’s green and red.  Jest zielono-czerwona.
More than forty.  Ponad czterdzieści.
Because I love dogs.  Bo uwielbiam psy.
Yes, it’s very close.  Tak, bardzo blisko.

Disagreeing with sb/sth •   Niezgadzanie się 
z kimś/z czymś
I’m afraid I (have to) disagree.  Niestety, 
nie zgadzam się. / Niestety, nie mogę się zgodzić.
I’m sorry to disagree with you, but …  Przykro mi, 
że się z tobą nie zgadzam, ale…
I’m not so sure about that.  Nie jestem tego taki 
pewien.

Asking others about their opinions •   Pytanie innych 
o opinię
What do you think?  Jak myślisz?
What do you think about …?  Co myślisz o…?
How do you feel about …?  Jakie są twoje odczucia 
na temat…?

Expressing an opinion •  Wyrażanie opinii
In my opinion, …   Moim zdaniem…
Personally, I think (that) …  Osobiście uważam, że…
I believe (that) …  Wydaje mi się, że…
From my point of view …  Z mojego punktu widzenia…

Agreeing with sb/sth •  Zgadzanie się z kimś/z czymś
You’re absolutely right.  Masz całkowitą rację.
I totally agree with you.  Całkowicie się z tobą 
zgadzam.
I think so too.  Też tak myślę.

Asking others about preferences and intentions •  
Pytanie innych o upodobania i intencje
Are you planning to (go) …?  Czy zamierzasz (pójść, 
pojechać)…?
What are you planning to (do) …?  Co planujesz 
(zrobić)…?
Are you thinking of/about (doing) …?  
Czy zastanawiasz się nad (zrobieniem)…?
Do you prefer X or Y …?  Wolisz X czy Y…?
Do you prefer (going /  doing /  etc.) or (going /  doing /  
etc.) …?  Wolisz (iść/zrobić/itp.) czy (iść/zrobić/itp.)…?

Expressing intentions •  Wyrażanie planów i intencji
I plan / I’m planning to (go) …  Zamierzam (pójść/ 
pojechać)…
I want to (go) …   Chcę (pójść/pojechać)…
I’d like to (do) …  Chciałbym (zrobić)…
I’m thinking of/about (going) …  Zastanawiam się 
nad (pójściem)…

Expressing preferences •  Wyrażanie upodobań
I like / I would like … more than …  Lubię… / 
Chciałbym… bardziej niż…
I prefer maths to languages.  Wolę matematykę niż 
języki.
I prefer not to (do) …  Wolałbym nie (robić)…

Offering wishes •   Składanie życzeń
Well done! / Congratulations!  Dobra robota! / 
Gratulacje!
Congratulations on passing your exams! / your exam 
results!  Gratuluję zdania egzaminów! / wyników 
egzaminu!

Illness •  Choroba
Get well soon.  Zdrowiej szybko. / Kuruj się.
I hope you feel better soon.  Mam nadzieję, 
że wkrótce poczujesz się lepiej.
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Good luck •  Życzenie szczęścia
Good luck!  Powodzenia!
I wish you the best of luck!  Życzę szczęścia!

Wedding / Engagement •   Ślub/Zaręczyny
I wish you both much happiness!  Życzę wam obojgu 
dużo szczęścia!
I’m sure you’ll be very happy together!  Jestem 
pewien, że będziecie razem bardzo szczęśliwi!

Responding to wishes •   Odpowiadanie na życzenia
Thank you for your kindness / kind words / good 
wishes.  Dziękuję za twoją życzliwość/miłe słowa/ 
życzenia.
That’s very nice of you.  To bardzo miło z twojej 
strony.
It was just luck.  To była kwestia szczęścia.
I had a lot of help. Miałem dużo pomocy.

Making an invitation •   Zapraszanie
Would you like to go …?  Chciałbyś iść/pojechać…?
How about going …?  Może by tak pójść/pojechać…?
Do you want to go …?  Chcesz iść/jechać…?

Accepting an invitation •  Przyjmowanie zaproszenia
Sure, I’d love to!  Pewnie, z chęcią!
That sounds nice/great/etc.  Brzmi fajnie/świetnie/…
What a great idea!  Świetny pomysł!

Considering an invitation •   Rozważanie zaproszenia
Let me think about it.  Muszę to przemyśleć.
I’m not sure I can.  Nie jestem pewien, czy mogę.
I’ll let you know later.  Dam ci znać później.

Declining an invitation •   Odrzucanie zaproszenia
I’m sorry, but I can’t.  Niestety, nie mogę.
I don’t think I can make it.  Raczej nie dam rady.
I’ve got other plans.  Mam inne plany.

Politely refusing an offer •  Grzeczne odrzucanie 
propozycji
No, thanks. / No, thank you.  Nie, dziękuję.
I’m fine / OK, thanks.  Nie trzeba, dziękuję.
I’m sorry. I can’t.  Przepraszam, nie mogę.

Making an offer •   Proponowanie
Would you like (me) (to) …?  Czy chciałbyś, żebym…?
Can/Shall I …?  Może bym…?
I’ll … if you like / want.  Mogę…, jeśli chcesz.
How / What about …?  A może by tak…?
Don’t worry – I’ll do it!  Nie martw się – ja to zrobię!

Accepting an offer •   Przyjmowanie propozycji
Yes, please.  Tak, poproszę.
Thanks – that’s very kind of you.  Dzięki, to bardzo 
miłe z twojej strony.
That would be great / nice / lovely.  Byłoby świetnie/
miło/wspaniale.
Great idea!  Świetny pomysł!

Asking for advice •   Proszenie o poradę
Do you think I should …?  Myślisz, że powinienem…?
What do you suggest I should do about …?  
Co sugerujesz, żebym zrobił w sprawie…?
What should I do about …?  Co powinienem zrobić 
w sprawie…?
What’s your advice?  Co mi radzisz?

Giving advice •   Udzielanie porad
I think you should …  Myślę, że powinieneś…
Perhaps you should …  Może powinieneś…
If I were you, I would …  Na twoim miejscu bym…
It might be a good idea to …  Może dobrym pomysłem 
byłoby…
Why don’t you … ?  Może byś…?

Giving permission •  Udzielanie pozwolenia
Yes, of course.  Tak, oczywiście.
Go right ahead.  Śmiało.
Yes, no problem.  Tak, żaden problem.
Of course I don’t mind.  Oczywiście, nie mam nic 
przeciwko.

Refusing permission • Odmawianie pozwolenia
No, I’m sorry.  Nie, przykro mi.
No, I’m afraid you can’t.  Niestety, obawiam się, 
że nie możesz.
Sorry, that’s not possible.  Przykro mi, to niemożliwe.

Asking for permission • Wyrażanie prośby 
o pozwolenie
May I leave the room?  Czy mogę wyjść?
Could I invite a friend over for lunch?  Czy mogę 
zaprosić znajomego do nas na obiad?
Can I borrow your phone for a second?  Mogę 
pożyczyć na chwilę twój telefon?
Do you mind if I sit here?  Mogę tu usiąść?

Giving orders •   Wydawanie poleceń
Tidy your room now!  Natychmiast posprzątaj swój 
pokój!
Don’t (ever) do that again!  Nigdy więcej tego nie rób!
Do what I tell you!  Rób, co mówię!

Giving instructions •   Udzielanie wskazówek
First / Firstly / Second / Secondly / Then, …  
Najpierw/W drugiej kolejności/Potem…
Make sure you …  Upewnij się, że…
Don’t forget to …  Nie zapomnij o…

Giving warnings •   Ostrzeganie
Be careful!  Bądź ostrożny!
Watch out! / Look out! / Mind out!  Uważaj!
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Quiz answers

Forbidding •   Zakazywanie 
Don’t touch the ball!  Nie dotykaj piłki!
You mustn’t / must not touch the ball.  Nie wolno 
dotykać piłki.
… is not / isn’t allowed. / is forbidden.  … nie jest 
dozwolone / jest zabronione.
… is against the law / rules.  … jest sprzeczne 
z prawem/zasadami.

Making a request • Wyrażanie prośby
Can you help me with this?  Czy możesz mi z/w tym 
pomóc?
Could I speak to a doctor?  Czy mogę porozmawiać 
z lekarzem?
I’d like to make an appointment.  Chciałbym umówić 
się na wizytę.
Would it be OK if I stayed at home today?  Czy mogę 
dziś zostać w domu?

Accepting a request • Wyrażanie zgody
Yes, of course (I/you can/will).  Tak, oczywiście, 
mogę/możesz.
Sure!  Jasne!/Pewnie!
No problem.  Żaden problem.

Refusing a request. • Wyrażanie odmowy
I’m afraid I can’t.  Obawiam się, że nie mogę.
I’m afraid not.  Obawiam się, że nie.
I’m sorry, you can’t.  Przykro mi, nie możesz.
That’s not possible.  To nie jest możliwe.

Expressing negative feelings and emotions •  
Wyrażanie negatywnych uczuć i emocji
Oh no! / Oh dear!  O nie! / Ojej!
This/That is/was awful/etc!  To okropne!
What a mess / waste of time/money!  Co za bałagan / 
strata czasu/pieniędzy!
What a pity/shame.  Jaka szkoda!

Expressing positive feelings and emotions. •   
Wyrażanie pozytwnych uczuć i emocji
Wow! O!  No, no!
How lovely/etc.!  Jak wspaniale!
What a great / fantastic / etc. phone!  
Ależ wspaniały/fantastyczny/itp. telefon!
That’s incredible / amazing!  To fantastycznie/
wspaniale!
What a (nice/etc) surprise!  Co za miła/itp. 
niespodzianka!

Expressing hope. •   Wyrażanie nadziei
I/Let’s hope so.  Mam/Miejmy nadzieję.
With any luck, …  Jeśli szczęście dopisze, …
Let’s hope that …  Miejmy nadzieję, że…

Giving encouragement. •   Dawanie wsparcia, 
zachęcanie
Keep going!  Tak trzymaj!
Well done!  Dobra robota!
You can do it!  Dasz radę!
You’re doing great / well!  Świetnie ci idzie!

Expressing possibility or uncertainty •   Wyrażanie 
możliwości lub niepewności
They may invent something to replace the Internet.  
Być może wymyślą coś, co zastąpi Internet.
Your computer might (not) have a virus.  
Twój computer może (nie) mieć wirusa.
Paul could be online now.  Paul może być teraz online.

Expressing certainty •   Wyrażanie pewności
Jilly’s not answering her phone. She must be busy.  
Jill nie odbiera telefonu. Musi być zajęta.
These can’t be Dave’s headphones. His are blue.  
To nie mogą być słuchawki Dave’a. Jego słuchawki 
 są niebieskie.

Unit 11
Ex. 10, p. 39

Mostly As: Congratulations! You know what 
you’re talking about!

Mostly Bs: You know some good treatments, 
but not necessarily the right ones for the 
right problems.

Mostly Cs: Please do us all a favour and take 
a first-aid course right now!
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WYPOWIEDŹ PISEMNA – WSKAZÓWKI 
W wypowiedzi pisemnej ważne są takie elementy, jak: treść, spójność i logika, bogactwo środków językowych 
oraz poprawność gramatyczna i ortograficzna. Najważniejsze jednak jest to, by odnieść się do wszystkich punktów 
polecenia i odpowiednio je rozwinąć, mieszcząc się jednocześnie w podanym limicie słów. 

PAMIĘTAJ! Warto najpierw sporządzić plan pracy, uwzględniając wszystkie informacje, a następnie napisać ją 
na brudno. Przed przepisaniem pracy sprawdź, czy przekazałeś/przekazałaś w niej wszystkie informacje, czy nie 
zawiera ona błędów i czy twój tekst jest spójny i logiczny.

TREŚĆ
• Pamiętaj, aby odnieść się do wszystkich informacji zawartych w poleceniu.
• Każdą informację przekaż w osobnym akapicie. Informacje zwykle warto przekazywać w takiej kolejności, 

w jakiej są one podane w treści zadania.
• Rozwiń każdą informację o dodatkowe szczegóły pasujące do tematu – możesz np. opisać swoje 

doświadczenia, wyrazić opinię lub podać przykłady.
• Przed rozpoczęciem pisania zrób notatki, zapisując swoje pomysły na rozwinięcie każdego punktu.
• Przed oddaniem pracy sprawdź liczbę wyrazów – jeśli twój tekst jest zbyt długi, przeczytaj ponownie treść 

zadania i wykreśl zbędne informacje. Jeśli wypowiedź jest zbyt krótka, zastanów się, w jaki sposób możesz 
dodatkowo rozwinąć informacje podane w treści zadania.

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI
• Przed napisaniem pracy sporządź plan swojej wypowiedzi. Możesz to zrobić w języku polskim.
• Zwróć uwagę na gatunek tekstu – czy jest to e-mail, list, wpis na blogu, notatka, itp.
• Zadbaj o logiczne połączenie ze sobą kolejnych akapitów, tak aby praca stanowiła spójną całość. Stosuj 

różne spójniki, np. although, because, also oraz then. 
• Zastanów się, czy wszystkie informacje są przekazane w zrozumiały sposób, pomimo ewentualnych błędów 

językowych.

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
• Przeczytaj polecenie i treść zadania. Zastanów się, jakich zwrotów w języku angielskim możesz użyć, aby 

przekazać intencje zawarte w zadaniu, np. aby wyrazić prośbę, przedstawić propozycję, wyjaśnić jakąś 
sytuację.

• W swojej wypowiedzi stosuj różnorodne struktury gramatyczne.
• Dbaj o precyzyjne przekazywanie informacji i używanie zróżnicowanego słownictwa związanego z tematem, 

np. gdy opisujesz dom rodzinny, używaj słów typu furtniture, living room, lawn.
• Unikaj powtórzeń. Po napisaniu pracy przeczytaj ją ponownie. Jeżeli znajdziesz powtarzające się wyrazy, 

postaraj się je zastąpić synonimami.
• Unikaj przymiotników pospolitych, np. zamiast good i nice – możesz użyć przymiotników perfect, wonderful 

lub amazing.

POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
• Zawsze zaczynaj od pisania na brudno.
• Po napisaniu pracy przeczytaj ją ponownie, aby sprawdzić, czy nie zawiera ona błędów leksykalnych, 

ortograficznych lub gramatycznych. Sprawdź, czy:
• użyłeś/użyłaś odpowiedniego słownictwa, które pasuje do tematu;
• wszystkie wyrazy zapisane są poprawnie;
• wyrazy zostały użyte w odpowiedniej formie. Jeżeli na przykład piszesz o wydarzeniu, które miało miejsce 

w przeszłości, zwróć uwagę na to, czy użyłeś/użyłaś czasowników w formie przeszłej.
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New message

E-mail nieformalny z zaproszeniem
Zamierzasz wyjechać z rodzicami na weekend za miasto. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii:

• opisz miejsce, do którego wyjeżdżasz; 
• zaproś kolegę/koleżankę na ten wyjazd;
• poinformuj go/ją, co musi ze sobą zabrać.

E-mail powinien zawierać od 50 do 120 słów

Przykładowa wypowiedź

Hi Paul,

I hope everything is OK with you.
I’m writing to let you know about a trip which 
I’m planning. My parents and I are going away 
for the weekend next month. We are going to stay 
at a cottage by the lake. It’s a beautiful place 
in the forest and the cottage is very cosy. Also, it is 
not far from Warsaw – only 50 kilometres. 
Would you like to come with us? I’d like that a lot! 
We can pick you up after school on Friday.

You don’t need to take many things with you – 
a sleeping bag, some trekking boots. Oh, and 
a raincoat maybe, just in case it rains.

What do you think? Let me know.

Take care,

XYZ

Pamiętaj, aby rozwinąć 
każdy z punktów w zadaniu – 
na każdy z nich napisz co 
najmniej dwa zdania. 

List do kolegi/koleżanki 
pisz w stylu nieformalnym 
– używaj form skróconych 
i potocznych zwrotów.  

Pamiętaj o przecinkach 
w tych miejscach.

Aby płynnie przejść do 
omawiania punktów, 
możesz użyć np. takiego 
wyrażenia.

Wypowiedź zacznij 
tak, jak zaczyna się 
prawdziwy e-mail, 
nie rozpoczynaj 
od udzielania odpowiedzi 
na pytania. Pamiętaj 
jednak, że wstęp musi 
być krótki.

Beginning an email
How are you? / What’s up?
(I) Hope you’re fine / doing well / OK.
Thanks for your (last) letter/email/message.
It was great to hear from you.

Inviting
Do you want to come with us / join us?
I’d like to invite you to …
I’d like you to come with us / join us …
How about coming with us?
Would you like to come too?

Ending an email
What do you think about it?
Let me know (as soon as possible).
I can’t wait to see you / hear from you.
I’m waiting for your email.
Please write back, / Write soon, 
Take care, / Cheers, / All the best,

• Jakie informacje do pierwszego i ostatniego 
punktu z polecenia podaje autor e-maila?

• Jakie wprowadzenie do drugiego punktu 
z polecenia stosuje autor e-maila?

• Które słowa łączą ze sobą poszczególne myśli?
• Czy są w e-mailu struktury, w których zdarza ci 

się popełnić błąd? Na co musiałbyś/musiałabyś 
zwrócić szczególną uwagę?

QUICK CHECK  ✔
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My blog

It was my brother’s birthday last week. My parents 
decided to celebrate it in our new local restaurant. 
We went there for dinner on Sunday. I want to share 
my feelings with you.
The food was excellent! I ordered tomato pasta and 
a salad. I also had a dessert – a chocolate cake. 
A funny thing happened during the dinner. If you ask, 
the waiters can sing ‘Happy Birthday’ to the birthday 
boy/girl. So, at the beginning of our dinner, my parents 
told the waiter about our celebration and then … 
the waiters sang at the wrong table! It was hilarious!
Anyway, we had a great time and I can recommend 
this restaurant – the food was great and the staff really 
nice. If you go there, share your opinions, please.

Wpis na blogu z opisem wydarzenia
Niedawno byłeś/byłaś w restauracji z okazji urodzin starszego brata. Na swoim blogu:

• napisz, co zamówiłeś/zamówiłaś;
• opisz ciekawe wydarzenie, które miało miejsce podczas kolacji;
• poleć swoim czytelnikom tę restaurację.

Wypowiedź powinna  zawierać od 50 do 120 słów

Przykładowa wypowiedź

• Jakie informacje do pierwszego i drugiego 
punktu z polecenia podaje autor bloga?

• Jakie uzasadnienie do ostatniego punktu 
z polecenia podaje autor bloga?

• Które słowa łączą ze sobą poszczególne myśli?
• Czy są w poście struktury, w których zdarza ci 

się popełnić błąd? Na co musiałbyś/musiałabyś 
zwrócić szczególną uwagę?

QUICK CHECK  ✔

Opisując wydarzenie, używaj 
określeń czasu, aby pokazać, 
co działo się po kolei, np.: first, 
then, finally itp.

Warto napisać, jakie 
emocje wzbudziło w tobie 
opisywane wydarzenie.

Kończąc wpis na blogu, 
możesz poprosić 
czytelników o podzielenie 
się ich opiniami.

Pisząc blog, możesz 
dzielić się ze swoimi 
czytelnikami 
przemyśleniami 
czy opiniami.

Pamiętaj, aby nie tylko 
odnieść się do informacji 
zawartej w poleceniu, 
lecz także ją rozwinąć, 
np. uzasadnić swoją 
opinię.

Reporting events
A funny/strange/scary thing happened …
While we were sitting/eating/waiting …
Suddenly …
First / At the beginning of …
Then / Next / After that …
Finally / In the end …

Making recommendations
I can recommend this restaurant/shop/place …
Go there if you have a chance.
I think you should try/visit … 
I really think you would like …
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New message

List nieformalny z elementami opisu
Do twojej klasy dołączył nowy uczeń. W liście do kolegi/koleżanki z USA:

• wyjaśnij, w jakich okolicznościach ten uczeń zmienił szkołę;
• opisz jego wygląd, charakter, umiejętności i zainteresowania;
• napisz, jak klasa zareagowała na to wydarzenie.

List powinien zawierać od 50 do 120 słów

Przykładowa wypowiedź

Hello Laurie,

Guess what! We’ve got a new student in our class. 
His name is Piotr and he joined our school six weeks ago. 
His family moved to Gdańsk because his dad has got 
a new job here. 

Piotrek is very nice – he seems kind and helpful. 
He even did my maths homework once. He’s really good 
at maths. The girls think he’s good-looking, too. He’s tall 
and he’s got dark hair and green eyes. He looks like 
an actor or a model. He’s keen on sport and he plays 
basketball.

Anyway, we all made friends with him on his first day 
of school. We’ve all invited him to our birthday parties. 
I think he’s happy being in our class!

And how about your school? 

Write soon,

XYZ

• Czy autor listu przekazuje informacje 
do wszystkich trzech punktów polecenia?

• Jak rozwinięty jest ostatni punkt?
• Które słowa łączą ze sobą poszczególne myśli?
• Czy są w liście struktury, w których zdarza ci 

się popełnić błąd? Na co musiałbyś/musiałabyś 
zwrócić szczególną uwagę?

QUICK CHECK  ✔

Describing people
He/She seems (to be) …
He/She looks like …
He/She is similar to …
He/She is keen on / fond of / into / interested in …
He/She is good/bad at …

Linking ideas
Guess what!
Anyway …
As for my class/school …
And how about your …?

Opisując jakąś rzecz, 
osobę lub miejsce, 
używaj różnorodnych 
przymiotników 
i zwrotów.

Opisując osobę, możesz 
dodać własną ocenę.

Zapamiętaj kilka 
zwrotów pomocnych 
w napisaniu listu – 
pomogą ci rozpocząć 
list, zmienić temat, 
dodać informację, itp.

Zakończ swój list 
zwrotem typowym 
dla tego rodzaju 
wypowiedzi.

106 WRITING BANK

Writing bank



Describing people •   Opisywanie osób
We first met …  Pierwszy raz spotkaliśmy się… / 
Poznaliśmy się…
I think he/she’s …  Myślę, że on/ona jest…
He/she seems …  On/ona wydaje się być…
He/she looks like …  On/ona wygląda jak…
He’s/she’s the kind of person who …  On/ona jest 
osobą, która…
He’s/she’s always very …  On/ona jest zawsze 
bardzo…
We’re both interested in / keen on …  Oboje 
interesujemy się/bardzo lubimy…

Describing houses • Opisywanie domów
Their flat / house is quite / very close to / near …  Ich 
mieszkanie/dom jest dosyć/bardzo blisko/w pobliżu…
It’s modern / tiny / dark / etc.  Jest nowoczesne/
malutkie/ciemne/itp.
It has … rooms.  Ma … pokoje/pokoi.
The problem with my bedroom is that …  Problem 
z moją sypialnią jest taki, że…
There is … / There are …   Jest (tam)… / Są (tam)…
The living room / kitchen is …  Salon/kuchnia jest…
What I don’t really like about the flat / room / etc., 
is …  W tym mieszkaniu/pokoju/itp. niezbyt podoba 
mi się, że…

Describing experiences • Opisywanie wrażeń 
związanych z wydarzeniami
It was really exciting / relaxing / embarrassing / 
fun / etc.  To było bardzo ekscytujące/relaksujące/
krępujące/fajne/itp.
We had a great / terrible time.  Świetnie/Źle się 
bawiliśmy. 
I really enjoyed / liked …  Bardzo podobało mi się…
What excited / interested me most was …  To, co 
podekscytowało/zainteresowało mnie najbardziej, to…
I thought … was fascinating / amazing / etc.  … było 
dla mnie fascynujące/wspaniałe/itp.
The best part was …  Najlepszą częścią było…
It made me feel relaxed / excited / interested /
etc. Dzięki temu czułem się zrelaksowany/
podekscytowany/zainteresowany/itp.

Expressing plans / intentions • Wyrażanie planów/
zamiarów
I dream of …  Marzę o…
I plan / hope / intend to …  Planuję/Mam nadzieję/ 
Zamierzam…
I’m planning to / hoping to / dreaming of …  Planuję/ 
Mam nadzieję/Marzę o…
I can’t wait to / until …  Nie mogę się doczekać, aż…
I’m really looking forward to …  Czekam 
z niecierpliwością na…
I’m not sure yet, but …  Nie jestem jeszcze pewien, 
ale…

Describing past events • Opisywanie wydarzeń 
z przeszłości
Last Saturday / week / month, we …  W zeszłą 
sobotę/zeszłym tygodniu/miesiącu my…
When everyone/everybody (had) arrived, we …  
Kiedy wszyscy dotarli, my…
I gave my mum some chocolates.  Dałem mojej mamie 
czekoladki.
I gave some chocolates to my mum.  Dałem 
czekoladki mojej mamie.
It was great fun!  Była super zabawa!
We had a lot of fun!  Świetnie się bawiliśmy!
We all ate / danced / etc.  Wszyscy jedliśmy/
tańczyliśmy/itp.
Everybody / everyone ate / danced / etc.  Wszyscy 
jedli/tańczyli/itp.
At the end, …  Na koniec…

Describing preferences • Wyrażanie upodobań
I really enjoyed learning (how/about) … Bardzo 
dobrze się bawiłem, ucząc się (czegoś/o czymś).
In the future, I’d (really) like to learn …  W przyszłości 
(bardzo) chciałbym się nauczyć…
I preferred making pasta to making pizza.  Wolałem 
ugotować makaron niż pizzę.
Now I (really) enjoy / like holding dinner parties.  
Teraz (bardzo) lubię urządzać przyjęcia.
Would you like to …?  Czy chciałbyś/Czy masz 
ochotę…?
I’m thinking of making/baking/etc., …  Myślę, czy nie 
zrobić/nie upiec/itp.

Expressing your opinion •  Wyrażanie swojej opinii
Don’t forget that …  Nie zapominaj, że…
I agree that …  Zgadzam się, że…
I believe … / I think …  Uważam/Sądzę, że…
In my opinion/view, …  Moim zdaniem…
Personally speaking, …  Osobiście myślę, że…
The way I see it, … Ja widzę to tak, że…
To be honest, …  Prawdę mówiąc, …

Justifying your opinion •  Uzasadnianie swojej opinii
I feel this way because …  Czuję (się) tak, ponieważ…
One / The / Another reason for this is …  Jednym 
z powodów/Powodem/Kolejnym powodem jest to, że…
That’s because … / This is because …  To dlatego, że…

Making offers / suggestions • Składanie propozycji/
Sugerowanie
Would you like …? Czy chciałbyś…?
I’d like to invite you to … Chciałbym zaprosić cię na…
I wonder if you’d like to … Zastanawiam się, czy nie 
chciałbyś…
How about …?  A może by tak…?
I suggest we …  Sugeruję, żebyśmy…
Shall we …?  Może…?
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We could …  Moglibyśmy…
What about …?  Może by…?
Why don’t we …?  Może byśmy…?

Giving advice •  Udzielanie porad
I think you should/shouldn’t …  Myślę, że powinieneś/ 
nie powinieneś…
Another good idea would be to …  Innym dobrym 
pomysłem byłoby…
I (would) suggest …   Sugeruję/Sugerowałbym…
What / how about …?  A może by tak…?

Asking for advice •  Proszenie o poradę
I need some advice about …  Potrzebuję rady 
w sprawie…
What do you think I should do?  Co myślisz, że 
powinienem zrobić?
What do you think about …?  Co myślisz o…?

Apologising •  Przepraszanie
I’m really/very/terribly/so sorry.  Bardzo mi przykro. / 
Bardzo przepraszam.
I’m really sorry, but I can’t come this evening.  
Przepraszam, ale nie mogę przyjść dziś wieczorem.
I’m really sorry that I won’t be there.  Przykro mi, 
że mnie tam nie będzie.
Sorry for cancelling at short notice.  Przepraszam, 
że odwołuję w ostatniej chwili.
Please forgive me!  Proszę, wybacz mi!

Making semi-formal requests •  Proszenie 
(styl półformalny)
Could you …?  Czy mógłbyś…?
Could I …?  Czy mógłbym…?
Would it be possible (for me/you) to …?  Czy byłoby 
możliwe, żebym/żebyś…?
Would you mind (if / -ing) …?  Czy miałbyś coś 
przeciwko, gdybym…?
I would like to …   Chciałbym… 

Refusing requests •  Odmawianie
I’m sorry but …  Przykro mi, ale…
I’m afraid (that) …  Obawiam się, że…
Unfortunately, (I can’t …)  Niestety, (nie mogę)…

Wishing and congratulating • Składanie życzeń 
i gratulacji
Congratulations on …! Gratulacje z powodu…!
Well done!  Dobra robota!
I’m very proud of you.  Jestem z ciebie bardzo dumny.
I’m sure you’ll do well / brilliantly.  Jestem pewien, 
że świetnie sobie poradzisz.
I wish you the best of luck.  Życzę ci dużo szczęścia.
Good luck!  Powodzenia!

Inviting to an event • Zapraszanie na wydarzenie
It’s at / It will be (held) at 5 pm … in the social 
room / etc.  Wydarzenie będzie miało miejsce 
o 17:00/w pomieszczeniu socjalnym/itp.
Don’t forget to bring … with you.  Pamiętaj, aby wziąć 
ze sobą…
Please come if you can.  Jeżeli to możliwe, prosimy 
o obecność.
Don’t miss it!  Nie przegap tego!
It’s important that you all come and take part.  
To bardzo ważne, żebyście wszyscy wzięli udział 
w spotkaniu.
Please let us / me know what …  Proszę/Prosimy 
o informację na temat…
Leave a comment here or …  Zostaw wiadomość tutaj 
lub…
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Zdania twierdzące Zdania przeczące Pytania Krótkie odpowiedzi

Present simple

I
You study. do not/don’t study. Do I study?

Do you study?
Yes, I do.
Yes, you do.

No, I don’t.
No, you don’t.

He
She
It

studies. does not/doesn’t study.
         he
Does she study?
         it 

       he
Yes,  she does.

it

      he
No,  she doesn’t.

it

We
You
They

study. do not/don’t study.
      we
Do  you study?

they

       we
Yes,  you do.

they

      we
No,  you don’t.

they

Czas present simple stosuj, aby: 
• opisać nawyki;
• opisać czynności codzienne.

Typowe określenia czasu
never, hardly ever, sometimes, often, usually, always, every day, 
twice a week

Present continuous

I am/ ’m studying. am not/’m not studying. Am I studying? Yes, I am.
Yes, you are.

No, I’m not.
No, you aren’t.

You are studying. are not/aren’t studying. Are you studying? Yes, I am.
Yes, you are.

No, I’m not.
No, you aren’t.

He
She
It

is/ ’s studying. is not/isn’t studying.
    he
Is she studying?
    it

        he
Yes, she is.
        it

        he
No, she isn’t. 
        it  

We
You
They

are/ ’re studying. are not/aren’t studying.
       we
Are you studying?
       they

       we
Yes, you are. 
       they

       we
No, you aren’t. 
       they

Czas present continuous stosuj, aby: 
• opisać czynność wykonywaną w chwili mówienia, 

lub tylko tymczasowo;
• opisać czynności zaplanowane na najbliższą przyszłość. 

Typowe określenia czasu
now, at the moment, today, this week, this month, tomorrow, 
next week

Past simple

I
You 
He
She
It
We 
You 
They

studied.
went out.

did not/didn’t study.
did not/didn’t go out.

I
you
he

Did she study?
it
we
you
they

I
you 
he

Yes, she did.
it
we
you 
they

I
you 
he

No, she didn’t.
it
we 
you
they

Czas past simple stosuj, aby: 
• opisać zakończone czynności i zdarzenia przeszłe.

Typowe określenia czasu
yesterday, last week/month/year, a few days/weeks/months/
years ago, in 2013

Present perfect

I
We
You
They

have studied. have not/haven’t studied.
I

Have we studied?
you
they 

       I
Yes, we have. 
       you 
       they

I
No, we haven’t. 

you 
they

He
She 
It

has studied. has not/hasn’t studied.
       he
Has she studied?
       it 

       he
Yes, she has. 
       it

       he
No, she hasn’t. 
       it

Czas present perfect stosuj, aby: 
• opisać czynności, które miały miejsce niedawno, 

a ich skutki są widoczne obecnie;
• opisać sytuacje, które trwają od jakiegoś czasu do teraz.

Typowe określenia czasu
never, ever, already, yet, just, since 1993, for many years
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Past Continuous

I was studying. was not/wasn’t studying. Was I studying?        Yes, I was.    
Yes, you were. 

No, I wasn’t.  
No, you weren’t.

You were studying. were not/weren’t studying. Were you studying? Yes, I was.    
Yes, you were. 

No, I wasn’t.  
No, you weren’t.

He
She 
It 

was studying. was not/wasn’t studying.
        he
Was she studying? 
        it

       he
Yes, she was. 
       it 

      he
No, she wasn’t.
       it

We
You
They

were studying. were not/weren’t studying.
          we
Were you studying?
          they

       we
Yes, you were.
       they

       we
No, you weren’t.
       they

Czas past continuous stosuj, aby: 
• opisać zdarzenia i czynności, które trwały w pewnym 

momencie w przeszłości.

Typowe określenia czasu
at 9 am yesterday, all day/morning/night, while, when

Past perfect

I 
You 
He 
She 
It 
We 
You
They 

had studied. had not/hadn’t studied.

I
you
he

Had she studied?
it
we
you
they

I
you 
he

Yes, she had.
it
we 
you
they

I
you 
he

No, she hadn’t.
it
we 
you
they

Czas past perfect stosuj, aby: 
• opisać czynności przeszłe, które poprzedzały inne 

czynności przeszłe.

Typowe określenia czasu
when, after, before, by the time

Future simple 

I 
You 
He 
She 
It 
We 
You
They

will study. will not/won’t study.

I
you
he

Will she study?
it
we
you
they

        I
        you 
        he
Yes, she will.
        it
        we 
        you
        they

        I
        you 
        he
No, she won’t.
        it
        we 
        you
        they

Czas future simple stosuj, aby: 
• wyrazić spontaniczne decyzje;
• opisać przewidywanie dotyczące przyszłości. 

Typowe określenia czasu
tomorrow, next week/month/year, in a few days/weeks

Be going to

I am/’m going to 
study.

am not/’m not going to 
study. Am I going to study? Yes, I am.

Yes, you are.
No, I’m not.
No, you aren’t.

You are/’re going to 
study.

are not/aren’t going to 
study. Are you going to study? Yes, I am.

Yes, you are.
No, I’m not.
No, you aren’t.

He 
She 
It 

is/’s going to study. is not/isn’t going to study.
    he
Is she going to study?
    it 

        he
Yes, she is.
        it

      he
No,  she isn’t.

it 

We
You 
They 

are/’re going to 
study.

are not/aren’t going to 
study.

       we
Are you going to study?
       they 

       we
Yes,  you are.

they

       we
No,  you aren’t. 

they

be going to stosuj, aby: 
• opisać zamierzenia na przyszłość;
• opisać sytuacje, które wkrótce się wydarzą, 

gdyż wskazują na to obecne okoliczności.

Typowe określenia czasu
tomorrow, next week/month/year, in a few days/weeks
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