
PART I 

1. unfortunately 

Unfortunately, I wasn’t able to help her.                             

niestety 

Niestety nie byłam w stanie / nie mogłam jej pomóc. 

2. seem 

You seem sad today. What’s wrong? 

She seems to like her job.   

wydawać się 

                  Wydajesz się smutny. Co się stało? 

Ona wydaje się lubić swoją pracę. 

3. latest 

His latest book isn’t as good as the previous one.      

najnowszy / ostatni 

Jego najnowsza książka nie jest tak dobra jak poprzednia. 

4. the right / the wrong 

We took the wrong bus.   

Are you sure it’s the right size?   

dobry (= odpowiedni) / zły (= nieodpowiedni) 

Pojechaliśmy złym autobusem. 

Czy to na pewno dobry rozmiar? 

5. whenever 

Whenever he comes, he seems sad. 

zawsze gdy 

Zawsze gdy przychodzi wydaje się smutny. 

6. recipe 

My mum knows a great recipe for spaghetti. 

przepis 

Moja mama zna świetny przepis na spaghetti. 

7. hesitate 

Don’t hesitate and call me whenever you want.                     

wahać się 

Nie wahaj sie i zadzwoń gdy tylko będziesz chciał. 

8. invention 

The world has changed a lot since the invention of 

the Internet. 

wynalazek, wynalezienie 

  Świat bardzo się zmienił od czasu wynalezienia 

internetu. 

9. whose 

Whose turn is it?   

Whose shoes are these?    

czyj, czyja, czyje 

                                                  Czyja to kolej? 

            Czyje to buty? 

10. although (+ osoba + czasownik) 

Although she is rich, she drives a cheap car. 

We decided to have a walk although it was 

raining.           

pomimo, że 

Pomimo, że jest bogata jeździ tanim samochodem. 

Postanowiliśmy pójść na spacer pomimo, że padało. 

 

11. despite (+ rzeczownik)  

She came despite her illness. 

We went to the beach despite the terrible weather.                         

pomimo 

Przyszła pomimo swojej choroby. 

Poszliśmy na plażę pomimo fatalnej pogody. 

12. responsible for   

Who is responsible for this mess? 

odpowiedzialny za 

         Kto jest odpowiedzialny za ten bałagan? 

13. reduce 

We have to reduce our expenses.          

The store has just reduced the price.                                                                                                                                 

obniżyć (np. cenę), ograniczyć (np. wydatki) 

Musimy ograniczyć nasze wydatki. 

Sklep właśnie obniżył cenę. 

 

14. necessary 

Fortunately his assistance wasn’t necessary. 

He lacks the necessary skills for the job. 

niezbędny, potrzebny, konieczny 

Na szczęście jego pomoc nie była potrzebna. 

Brakuje mu umiejętności, które są niezbędne w tym 

zawodzie. 

15. various   

My dad has various interests.   

There are various types of restaurants.   

różne, różnorodne 

Mój tata ma różne zainteresowania. 

Są różne rodzaje restauracji. 



16. run 

His dad runs his own company.     

prowadzić (np. firmę, sklep) 

Jego tata prowadzi własną firmę. 

17. unusual 

What an unusual name! 

nietypowy, niecodzienny 

                                       Jakie nietypowe imię! 

18. advert /  advertisement 

I’ve posted an advert on Olx.         

I saw an interesting job advertisement.                                                                         

oferta, ogłoszenie 

Zamieściłem ofertę na Olx. 

         Widziałem wczoraj ciekawe ogłoszenie o pracę. 

19. recognize 

Do you recognize me in this photo? 

rozpoznać 

Poznajesz mnie na tym zdjęciu? 

20. be fond of someone / something 

My grandpa isn’t fond of my boyfriend.  

I’m not very fond of cooking.   

przepadać za kimś, lubić kogoś/coś 

         Mój dziadek nie przepada za moim chłopakiem. 

                       Nie przepadam za gotowaniem. 

21. improve 

I need to improve my English. 

The situation soon improved. 

poprawić (się), podszkolić 

Muszę podszkolić swój angielski. 

Sytuacja szybko się poprawiła. 

22. perhaps 

Perhaps we should call the police. 

A: Do you think she will come to the party?  

B: Perhaps.    

być może, może 

Może powiniśmy zadzwonić na policję. 

A: Myślisz, że ona przyjdzie na tą imprezę?            

  B: Być może.  

23. that’s why…  

I broke her favourite coffee mug. That’s why she 

was angry with me.    

dlatego, to dlatego 

Stłukłem jej ulubiony kubek do kawy. To dlatego 

była na mnie zła. 

24. also 

She is a journalist but also an actress.   

również, też 

Jest dziennikarką, ale też aktorką. 

25. be wrong / be right  

Perhaps I’m wrong but I think…. 

You were right about him. 

mylić się / mieć rację 

    Być może się mylę, ale myślę że… 

Miałeś rację co do niego. 

26. grateful 

You should be grateful to me!  

wdzięczny 

Powinieneś być mi wdzięczny! 

27. become 

What inspired to you to become a chef?         

How did he become famous?                 

zostać (kimś), stać się (kimś)    

  Co cię zainspirowało do tego, aby zostać szefem kuchni? 

                                          Jak on stał się sławny? 

28. to be honest 

To be honest, I’m not really fond of him. 

prawdę mówiąc 

Prawdę mówiąc, niespecjalnie za nim przepadam. 

29. timetable 

A: What time is our train?  

B: I don’t know. Let’s look at the timetable. 

My school timetable isn’t ready yet.  

rozkład jazdy, grafik 

A: O której jest nasz pociąg?   

B: nie wiem. Spójrzmy na rozkład jazdy. 

Mój rozkład lekcji nie jest jeszcze gotowy. 

30. regardless of  

I will join you regardless of the weather. 

bez względu na 

Dołączę do was bez względu na pogodę. 



31. deserve 

They didn’t deserve to win. 

Everybody deserves to be happy. 

zasługiwać 

Oni nie zasłużyli na wygraną. 

Wszyscy zasługują na to, żeby być szczęśliwym. 

32. pick up  

We will pick you up from the airport.   

odebrać 

Odbierzemy cię z lotniska. 

33. contest 

a song contest 

I didn’t take part in this fishing contest.  

konkurs, zawody 

konkurs piosenki 

Nie brałem udziału w tych zawodach wędkarskich. 

34. common 

Is Tim a common name in England? 

Poverty is still a common problem in Africa. 

często spotykany, powszechy 

             Czy Tim to często spotykane imię w Anglii? 

Bieda to wciąż powszechny problem w Afryce. 

35. advertise 

Many stores advertise on Allegro.    

zamieścić ofertę / ogłaszać się 

Wiele sklepów ogłasza się na Allegro. 

36. impress somebody 

I was impressed by his talent.    

He wanted to impress her but he failed.   

 zaimponować komuś, zrobić wrażenie na kimś 

Byłem pod wrażeniem jego talentu. 

Chciał jej zaimponować, ale nie udało mu się. 

37. expect 

To be honest, I didn’t expect her to win.  

We’re expecting guests today. 

spodziewać się 

Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się że ona wygra. 

Spodziewamy się dziś gości. 

38. mainly 

We spoke mainly about school.  

głównie 

Rozmawialiśmy głównie o szkole. 

39. previous 

This episode was quite good, but the previous one 

was much better.              

poprzedni 

Ten odcinek był całkiem niezły, ale poprzedni był dużo 

lepszy. 

40. price 

I didn’t expect the price to be so high.                                    

cena 

Nie spodziewałem się, że cena będzie tak wysoka. 

41. the environment 

Cars pollute the environment.  

środowisko 

Samochody zanieczyszczają środowisko. 

42. according to 

According to the author, the problem is still 

common is society. 

According to the timetable, our train departs from 

platform 5. 

według, z czegoś wynika że 

Według autora ten problem jest nadal często spotykany w 

społeczeństwie. 

Z rozkładu jazdy wynika, że nasz pociąg odjeżdża z 

peronu 5. 

43. rescue 

He was rescued by a police officer.   

uratować 

Uratował go policjant. 

44. notice (rzeczownik)  

According to the notice, the cat went missing on 

Monday.   

ogłoszenie, zawiadomienie 

Z ogłoszenia wynika, że kot zaginął w poniedziałek. 

45. so far 

So far, I have read 5 pages. 

I’ve saved 300 zł so far.  

póki co, do tej pory 

Póki co przeczytałem 5 stron. 

Do tej pory zaoszczędziłem 300 zł. 



46. trust 

She doesn’t trust him.  

ufać 

Ona mu nie ufa. 

47. appreciate 

He doesn’t appreciate his secretary.  

doceniać 

On nie docenia swojej sekretarki. 

48. notice (czasownik)  

Nobody noticed this mistake. 

zauważyć 

Nikt nie zauważył tej pomyłki. 

49. try out 

I haven’t tried out my new football boots yet.     

wypróbować 

Jeszcze nie wypróbowałem moich nowych butów 

piłkarskich. 

50. depart 

Our train departs from platform 4.  

My plane departed on time.                                                                     

odjechać, odlecieć 

Nasz pociąg odjeżdża z peronu 4. 

Mój samolot odleciał o czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCISES I 

1. If you want to ………… your English, you should learn new words every day. 

a) appreciate                              b) rescue                            c) improve 

2. A: What was the ………… of this sofa?    B: I don’t know exactly, but I know it was expensive. 

a) notice                                     b) price                              c) advert 

3. I’m really ……………………… to you for your help. 

a) honest                                    b) previous                         c) grateful 

4. …… we couldn’t help him. I’m really sorry about it. 

a) Unfortunately                         b) Whenever                       c) Regardless of 

5. If you have any problems don’t …………………… to call me for help. 

a) hesitate                                   b) notice                              c) expect 

6. A: Why did he buy this expensive car?    B: I don’t know.  ……………. he wanted to impress his friends. 

a) Perhaps                                  b) Necessary                         c) To be honest 

7. I started reading this book on Monday and ……………. I have read only 30 pages. 

a) just                                         b) so far                                 c) also 

8. A: Do I have to come to this meeting?     B: No, you don’t. It’s not ……………………… . 

a) various                                   b) necessary                           c) common 

9. A: Does your dad like his new job?     B: I’m not sure, but he ………….…. to enjoy it. 

a) appreciates                             b) hesitates                            c) seems 

10. I’ve bought a new bike but I haven’t ……….…….. yet. 

a) deserved it                              b) tried it out                         c) recognized 

11. I’m going to buy a ticket for this concert ………………….. the price.  

a) regardless of                           b) whenever                          c) although 

12. Thanks a lot. I really ………………….. your help. 

a) deserve                                    b) notice                               c) appreciate 

13. If you want to sell your car maybe you should ………………….. it on Allegro? 

a) improve                                   b) hesitate                            c) advertise 

14. My cousin’s parents …………. a greengrocer’s. 

a) run                                          b) appreciate                         c) deserve 

15. A: It’s a secret.    B: I won’t tell it to anyone.  ……………… me. 

a) Impress                                   b) Expect                              c) Trust 

16. According to the ………………., the parent-teacher conference will begin at 7 pm. 

a) notice                                       b) environment                    c) price 

17. You are here already? I didn’t ………..…….. you to come so soon. 

a) expect                                       b) rescue                             c) hesitate 

18. My grandma is very  …………………. my girlfriend. 

a) previous                                 b) necessary                           c) fond of 

 

19. A: What do you do to protect the ………………….?     B: For example, I segregate waste. 

a) recipe                                     b) environment                       c) price 

20. ……………………… it was raining, we decided to go for a walk. 



a) Although                                b) Whenever                          c) So far 

21. Do you know who won the …………………… .? 

a) price                                       b) advert                                c) tournament 

22. Tom won the main prize in the contest but in my opinion he didn’t ………….…….. it. 

a) deserve                                   b) notice                                c) improve 

23. I liked this episode but the ……………….. one was even better. 

a) various                                    b) common                            c) previous 

24. A: I don’t think it’s a big problem.    B: You are …………. . Let’s not worry about it. 

a) wrong                                     b) grateful                              c) right 

25. The pigeon is a ……………. bird in Cracow. You can see them quite often. 

a) common                                 b) various                               c) unusual 

26. The firefighters ……………... the baby practically at the last moment. 

a) appreciated                            b) rescued                               c) hesitated 

27. I missed the bus. ………………… I was late for school. 

a) So far                                     b) Although                            c) That’s why 

28. A: My cousin will pick you up from the airport.     B: How will I …….……….. him? 

a) recognize                                b) expect                                c) reduce 

29. Fortunately our train ………………. on time.  

a) departed                                  b) became                              c) hesitated 

30. A: ……………..…. bike is it?    B: I think it belongs to Marta. 

a) Whose                                     b) Who’s                                c) Which 

31. She’s a great author. Her  …………… thriller was as good as the previous two books. 

a) latest                                        b) necessary                          c) common 

32. If you don’t ……………….. the price, it will be very hard for you to sell this car. 

a) advertise                                  b) expect                               c) reduce 

33. He’s mainly a singer, but …………….….. an actor. 

a) to be honest               b) also                                    c) necessary 

34. A: How did you get this job?     B: I found an / a …………………… on Gumtree. 

a) advertisement                          b) timetable                           c) recipe 

35. Who is responsible for the ……………… of the atomic bomb? 

a) invention                                 b) invitation                            c) notice 

36. Edmund is quite an ……………. name in Poland. I don’t know anybody with this name. 

a) common                                 b) unusual                              c) various 

37. …………………. the timetable, our bus departs at 4 pm. 

a) According to                          b) Regardless of                     c) Although 

 

38. When did Barack Obama ……………….. President of the USA? 

a) become                                   b) expect                                c) appreciate 

39. A: Shall we go for a walk?         B: …………….. I would prefer to stay at home. 

a) Mainly                                    b) So far                                 c) To be honest 

40. A: Are you sure you bought the ……….. size?   B: I hope so! If not I will take it back to the shop. 



a) wrong                                     b) right       c) unusual 

41. My mum knows a great ……………… for pizza. It takes only 30 minutes to make it at home. 

a) advert    b) recipe                              c) timetable 

42. A: How much did you pay for this bike?   B: Nothing. I won it in a radio …………… . 

a) contest                                   b) invention                              c) advert 

43. It’s not always easy to …………… your own spelling mistakes. 

a) notice                                    b) expect                                    c) advertise 

44. According to the ……………….. our bus departs at 7 am. 

a) notice                                    b) invention                                c) timetable 

45. This forest is home to ……………….. bird species.  

a) various                                  b) previous                                 c) necessary 

46. I decided to buy the book ………….. its high price. 

a) despite                                   b) responsible for                       c) unfortunately 

47. ……………… they are rich, they have a very cheap car. 

a) According to                          b) Although                               c) That’s why 

48. She came to the party ……………. her illness.  

a) despite                                    b) so far                                      c) mainly 

49. I’ve found a very interesting job ………….. on Gumtree. 

a) advertisement                         b) invention                               c) environment 

50. Who is …………………….. for this mistake? 

a) grateful                                   b) wrong                                    c) responsible 

 


