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Do you have any brothers or sisters? – Czy masz jakieś ro-
dzeństwo?

I’m the only child. – Jestem jedynakiem.
Would you like to change your life? – Chciałbyś zmienić 

swoje życie?

SCHOOL
SZKOŁA

RZECZOWNIKI

biology      biologia
blackboard     tablica
board rubber UK   gąbka
certificate     świadectwo
chalk      kreda
chemistry     chemia 
classroom    klasa
crib      ściągawka 
degree      stopień naukowy
desk     biurko
diploma     dyplom
dislike for school     niechęć do szkoły
entrance exams     egzaminy wstępne
eraser US     gąbka
exam      egzamin
exam in physics     egzamin z fizyki 
examination     egzamin

SCHOOL
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Część I Dane personalne
examiner     egzaminator
exercise book    zeszyt ćwiczeń
failure      niepowodzenie
final exam     egzamin końcowy
form master     wykładowca
freshman     student pierwszego   
    roku
geography     geografia
glue      klej
grades US     oceny
graduate     absolwent
insubordination     nieposłuszeństwo
marks      oceny
mathematics     matematyka
memory     pamięć
pen      długopis
pencil      ołówek
pencil sharpener     temperówka
physics      fizyka
primary school     szkoła podstawowa
pupil      uczeń
rebuke      nagana
resit     egzamin poprawkowy
satchel      tornister
schedule US     rozkład zajęć
school mate     kolega szkolny
school report     wyniki w nauce za   
    semestr
school-fellow     kolega szkolny
secondary school    szkoła średnia
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self-discipline     dyscyplina   
    wewnętrzna
semester     semestr
senior      student ostatniego   
    roku
sophomore     student drugiego roku
subject     przedmiot
task      zadanie
teacher      nauczyciel
teacher of English    nauczyciel   
    angielskiego
term      okres
thoughtlessness     bezmyślność
timetable UK     rozkład zajęć
whiteboard     biała tablica
zeal for knowledge    zapał do nauki

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE

ambitious pupil    ambitny uczeń
arrogant pupil     arogancki uczeń
average achievements    przeciętne osiągnięcia
bad marks     złe stopnie
bright pupil     rozgarnięty uczeń
clever      zdolny
conceited pupil     zarozumiały uczeń
debating club    klub dyskusyjny
demanding teacher    wymagający   
    nauczyciel
difficult exam     trudny egzamin

SCHOOL
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Część I Dane personalne

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE 
I PRZYSŁÓWKOWE

absent-minded    roztargniony
academic    akademicki, teoretyczny
boring     nudny
certificated    dyplomowany
clever     zdolny, zręczny,   
    sprytny
easy     łatwy
educated    wykształcony
educational    edukacyjny, pouczający
failed     oblany, niezaliczony
interesting    interesujący
oral     ustny
passed     zdany, zaliczony
prepared    przygotowany
scientific     naukowy
scientifically    naukowo
sleepy     śpiący
stressful     stresujący
talented     utalentowany
tired     zmęczony

WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE

I want to go to university. – Chcę iść na uniwersytet.
to educate – kształcić
to examine – egzaminować
to fail an exam – oblać egzamin
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to graduate – ukończyć uniwersytet, uzyskać stopień naukowy
to have a degree – mieć stopień naukowy
to have an exam – mieć egzamin
to learn – uczyć się
to learn by heart – uczyć się na pamięć
to lecture – wykładać
to make notes – robić notatki
to pass an exam – zdać egzamin
to study at university – studiować na uniwersytecie
to teach – uczyć, nauczać
to understand – rozumieć

APPEARANCE
WYGLĄD

RZECZOWNIKI

age      wiek
bags under the eyes    podkrążone oczy  
bangs US    grzywka
beard      broda
beauty spot     pieprzyk 
birthmark     znamię 
bun      kok 
characteristic     cecha
cheeks      policzki 
chin      podbródek 
comb     grzebień 

APPEARANCE
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Część II Dom
TOWNS
MIASTA

RZECZOWNIKI

aerial      antena
area      dzielnica artystyczna
attic      poddasze
balcony      balkon
bench      ławka 
block of flats     blok mieszkaniowy
building     budynek
building works    rusztowania
bungalow     dom parterowy
capital      stolica
car park     parking
cellar     piwnica
central heating     centralne ogrzewanie
centre      centrum
chimney     komin
church      kościół
cinema      kino
city      duże miasto
countryside    okolica
district      dzielnica
door      drzwi
drive      podjazd
dustbin      pojemnik na śmieci
dustman     śmieciarz
entrance     wejście
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factory     fabryka
fence      płot
flat      mieszkanie 
floor      piętro
flowerbed     klomb
gallery      galeria
garage     garaż
gate      brama
greenhouse     szklarnia
hedge      żywopłot
home      ognisko domowe
hometown     miasto rodzinne
house     dom (budynek)  
housing state    osiedle mieszkaniowe
kerb      krawężnik
lamp-post     latarnia
landing      podwyższenie
landmark     charakterystyczny   
    budynek
lawn      trawnik
letter box     skrzynka na listy
litter     śmieci
mayor      burmistrz
meeting place     miejsce spotkań
meter      licznik
metropolis     metropolia
motorway UK     autostrada
museum     muzeum
neighbourhood     sąsiedztwo
neighbour     sąsiad
opera      opera

TOWNS
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Część II Dom
parking place     miejsce do parkowania
pass-by     objazd
path      ścieżka
pavement     chodnik
pedestrian     pieszy
pedestrian precinct    obszar dla pieszych
road     droga
roundabout    rondo
shed      szopa
skyscraper     drapacz chmur
speedway US     autostrada
square      skwer
stained glass     witraż
staircase     klatka schodowa
stairs      schody
street      ulica
suburb      przedmieście
terraced house     dom stojący w rzędzie
theatre      teatr 
tour guide     przewodnik
traffic      ruch uliczny
way      droga
window      okno
zebra crossing     przejście dla pieszych

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE

busy street     ruchliwa ulica
congested street     zatłoczona ulica
cosmopolitan city     kosmopolityczne   
    miasto



75

detached house     dom jednorodzinny
double-decker bus    dwupiętrowy autobus
financial district   dzielnica finansowa
heavy traffic     duży ruch uliczny
historic sites     miejsca historyczne
homeless people     ludzie bezdomni
lively area     dzielnica pełna życia
modern block     nowoczesny blok
modern house     nowoczesny dom
multi-storey building   budynek    
    wielopiętrowy
multi-storey car park    wielopiętrowy parking
ornamental door     drzwi zdobione
pavement cafe     restauracja przyuliczna
phone box    budka telefoniczna
second floor     drugie piętro
semi-detached house    dom dwurodzinny
shopping centre    centrum handlowe
sport centre     centrum sportowe
stone chimney     kamienny komin
urban      miejski
wooden fence     drewniany płot

WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE

to be homeless – nie mieć domu
to commute – dojeżdżać do pracy
to pay a rent – płacić czynsz
to rebuild sth – przebudować coś
to rent a flat – wynajmować mieszkanie

TOWNS
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Część II Dom
to restore a building – odrestaurować budynek
to sightsee – zwiedzać
to sleep in the street – spać na ulicy
to take a walk – iść na spacer
to walk around the street – iść ulicą

ROZMÓWKI

Can you show me the way to ...? – Czy może mi pan wskazać 
drogę do ...?

How can I get to ...? – Jak dojść do ...?
Where is the nearest Post Office? – Gdzie znajduje się naj-

bliższy budynek poczty?
What is your address? – Jaki jest pani adres?
I’m afraid that I’m lost. – Obawiam się, że się zgubiłem.
You have to go straight and next turn left. – Musisz iść pro-

sto i następnie skręcić w lewo.
You have to go until the traffic lights. – Musisz dojść do świa-

teł ulicznych.
Can I get there by bus? – Czy można tam dojechać autobu-

sem?
You should take bus number ten. – Powinieneś wziąć autobus 

numer 10.
Get off at the fourth stop. – Wysiądź na czwartym przystanku.
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COUNTRY
WIEŚ

RZECZOWNIKI

agriculture    rolnictwo 
alpine village    alpejska wioska  
axe     siekiera   
barley     jęczmień    
barn     stodoła   
barnyard    podwórze  
bee-keeper    pszczelarz  
cereal     zboże   
combine harvester   kombajn zbożowy   
croft     zagroda   
crop     plon   
crops     zbiory   
custom     zwyczaj   
dairy     mleczarnia, sklep   
    nabiałowy 
dairy farm    farma mleczna  
development in agriculture   rozwój w rolnictwie
ditch     rów   
ear     kłos   
farm, homestead    gospodarstwo 
farmer     rolnik, gospodarz   
farmhouse    zagroda 
farming     rolnictwo, gospodarka  
    rolna 
farmstead    zagroda z zabudowa-  
    niami 

COUNTRY
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Część III Czas wolny
sailing     żeglarstwo
scrabble     scrabble
sculpturing    rzeźbienie
sewing     szycie
singing     śpiewanie
skating     jazda na łyżwach
skiing     jazda na nartach
sports     sport
stamp collecting    filatelistyka
swimming    pływanie
tag     berek
tap-dancing    stepowanie
theatre     teatr
tourism     turystyka
travelling    podróżowanie

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE 
I PRZYSŁÓWKOWE

amateurish    amatorski
creative      twórczy
delightful    zachwycający
exceptional    wyjątkowy
expensive    kosztowny, drogi
extraordinary    niezwykłe
fascinating    fascynujący
fashionable    modny
favourite    ulubiony
from time to time    od czasu do czasu
interesting    interesujący, ciekawy
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popular     popularny
rare     rzadki
sometimes    czasami
unusual     niecodzienny

WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE

to be bored – być znudzonym
to be delighted – być zachwyconym
to collect sth – zbierać coś
to deal with sth – zajmować się czymś
to enjoy – lubić
to have a good fun – dobrze się bawić
to have a good time – dobrze się bawić
to lazy – leniuchować
to read books – czytać książki
to relax – odpoczywać, relaksować się
to spend free time – spędzać wolny czas
to travel – podróżować
to watch TV – oglądać telewizję
to swim – pływać
to knit – robić na drutach

GAMES
GRY
RZECZOWNIKI
ace      as
adversary     przeciwnik

GAMES
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Część III Czas wolny
to perm hair – robić trwałą 
to polish – polerować
to put on perfume – uperfumować się 
to remove hair – depilować
to rinse mouth – płukać usta
to run a bath – napełniać wannę
to run a comb through hair – przeczesać sobie włosy
to set hair – układać włosy
to shave – golić się
to shower – brać prysznic
to spruce oneself up – ogarnąć się
to sun yourself – opalać się
to sweep back – zaczesać włosy do tyłu
to use hair spray – używać lakieru do włosów
to varnish – lakierować
to wash hair – myć włosy
to wax – depilować woskiem

ROZMÓWKI

What kind of perfume do you use? – Jakich perfum używasz?
You look pretty! – Wyglądasz ślicznie!
Do you do make-up every day? – Czy robisz sobie makijaż 

codziennie?
I need to do my hair. – Muszę ułożyć włosy.
Will you apply me face mask? – Czy nałożysz mi maseczkę 

kosmetyczną?
I wash my hair three times a week. – Myję włosy trzy razy 

w tygodniu.
Do you dye your hair? – Czy farbujesz włosy?
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I need to have hair on my legs removed. – Proszę wydepilo-
wać mi nogi.

Will you do a manicure for me? – Czy zrobisz mi manikiur?
I used to perm hair. – Kiedyś robiłam sobie trwałą.

HOLIDAYS AND LEAVE
WAKACJE I URLOP

RZECZOWNIKI

air mattress     materac
backpacker     turysta wędrujący   
    z plecakiem
bathing beach     kąpielisko
beach      plaża 
beach chair US     leżak
bill      rachunek
bivouac      biwak
boarding house     pensjonat
campground US    kemping
camp      obóz
camp bed     łóżko składane
camper      obozowicz
campfire     ognisko
campsite    kemping
caravanner UK   turysta podróżujący 
  przyczepą kempingową
checking in     wprowadzenie się do  
    hotelu

HOLIDAYS AND LEAVE
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Część III Czas wolny
checking out     wyprowadzenie się   
    z hotelu
climber     amator wspinaczki   
    górskiej
coach-party    uczestnicy zbiorowej  

 wycieczki autokarowej
compass     kompas
confirmation    potwierdzenie   
    rezerwacji
cooking set   komplet garnków   

 turystycznych
cooler      lodówka turystyczna
day break     wyjazd na jeden dzień
deckchair    leżak
farm      gospodarstwo wiejskie
flashlight US    latarka
globetrotter     obieżyświat
hiker      piechur
hitchhiker     autostopowicz
holiay camp     kolonie
holidaymaker     letnik
hotel     hotel
inn      gospoda
jetty      nadbrzeże
lake      jezioro
lifeguard    ratownik
motel      motel
mountaineer    alpinista
passenger     pasażer
pier     molo
reservation     rezerwacja
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resort      kurort
room      pokój
rooms to let     pokoje do wynajęcia
sanatorium     sanatorium
sand      piasek
sanitarium US     sanatorium
shell     muszla
sightseer      krajoznawca
sleeping bag     śpiwór
spa      uzdrowisko
stowaway     pasażer na gapę
summer resort     letnisko
swimming pool    basen
swimming trunks     kąpielówki
tent      namiot
torch      latarka
tourist      turysta
travel      podróż
trekker      wędrowiec
tripper      wycieczkowicz
vacationer US     letnik
vacuum flask     termos
valley      kotlina
water bottle     manierka

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE 
I PRZYSŁÓWKOWE

bathing cap     czepek kąpielowy
beach towel     ręcznik kąpielowy

HOLIDAYS AND LEAVE



134

Część III Czas wolny
to pick – dziobać 
to quack – kwakać 
to ride – szybować 
to shoot birds – polować na ptaki 
to sing – śpiewać 
to twitter – ćwierkać, świergotać 
to walk single file – iść gęsiego 
to whistle – gwizdać 

ROZMÓWKI

I wish I could fly. – Chciałbym umieć latać.
Sparrow perched on a twig. – Wróbel przysiadł na gałęzi.
Can you whistle? – Umiesz gwizdać?
Dog doesn’t eat dog. – Kruk krukowi oka nie wykole.
A little bird told me. – Wróble o tym świergoczą.
He has tender heart. – On ma gołębie serce.
When in Rome do as the Romans do. – Kiedy wejdziesz mię-

dzy wrony, musisz krakać tak jak one.
One swallow does not make a summer. – Jedna jaskółka wio-

sny nie czyni.
Do you like when the birds sing? – Lubisz, kiedy ptaki śpie-

wają?
I killed two birds with one stone. – Upiekłem dwie pieczenie 

na jednym ogniu.
Hens hetch out eggs. – Kury wysiadują jaja.
I don’t like people who contents obstinately. – Nie lubię lu-

dzi, którzy się zacietrzewiają.
She often deck herself with borrowed plumes. – Ona zawsze 

stroi się w pawie piórka.
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SPORT
SPORT

RZECZOWNIKI

aerobics     aerobik
alpinism     alpinizm
amateur     amator
amateur sports    sporty amatorskie
archery     łucznictwo
backstroke    styl grzbietowy
badminton    badminton
basketball    koszykówka
boxer     bokser
boxing     boks
breaststroke    styl klasyczny
butterfly     styl motylkowy
canoeing    kajakarstwo
car racing    wyścigi samochodowe
changing room    szatnia
champion    mistrz
championship    mistrzostwa
competition     zawody
corner     rzut rożny
court     kort tenisowy
cricket     krykiet
cycling     kolarstwo
defender    obrońca
discus throwing    rzut dyskiem
diving     nurkowanie

SPORT
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Część VI Zagrożenia współczesnego świata

CZĘŚĆ VI ZAGROŻENIA 
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

DISASTERS AND ACCIDENTS
KATAKLIZMY I WYPADKI

RZECZOWNIKI

accident     wypadek
avalanche     lawina
blast      wybuch
bomb      bomba
cause of the accident    przyczyna wypadku
collision     kolizja
crack     pęknięcie
crash      łomot
damage      uszkodzenie
danger      niebezpieczeństwo
death      śmierć
debris      gruzy
destruction     destrukcja
difficulties     trudności
drought      susza
earth tremor     wstrząs ziemi
earthquake    trzęsienie ziemi
electric shock     porażenie prądem
emergency     stan wyjątkowy
explosion     eksplozja
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fear      strach
fire-fighter     strażak
first aid kit    apteczka pierwszej   
    pomocy
flood      powódź
gas explosion     wybuch gazu
gas leak      wyciek gazu
heroine      bohaterka
hero      bohater
hospital      szpital
impact      uderzenie
injure      obrażenie
plane crash     katastrofa samolotowa
predictions     przewidywania
quake     wstrząs
rescue     ratunek
sabotage     sabotaż
scald     oparzenie
shipwreck    rozbitek
smell of smoke     zapach dymu
survivor     rozbitek
tragedy      tragedia
trauma      wstrząsające przeżycie
tremor     drżenie
typhoon     tajfun
under debris     pod gruzami
volcanic eruption     wybuch wulkanu
witness      świadek

DISASTERS AND ACCIDENTS
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Część VI Zagrożenia współczesnego świata

WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE

amazing rescue     cudowne ocalenie
lifeboat crew     załoga ratunkowa
like a bolt from the blue    jak grom z jasnego   
    nieba
massive earthquake    potężne trzęsienie ziemi
missing      zaginiony
nuclear explosion    eksplozja nuklearna
powerful earthquake    pełne mocy trzęsienie  
    ziemi
protective clothing    ochronne ubrania
rescue operation    akcja ratunkowa
serious injures     poważne obrażenia
severe damages     poważne uszkodzenia
technical problem    problem techniczny
terrorist attack     atak terrorystów
urgent      pilny

WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE

It never rains but it pours. – Nieszczęścia chodzą parami.
to battle with the fire – walczyć z ogniem
to be a storm in a tea cup – być burzą w szklance wody
to be discharged – być wypisanym ze szpitala
to be in danger – być w niebezpieczeństwie
to be scared – być przerażonym
to be taken to hospital – być wziętym do szpitala
to be terrified of sth – panicznie się czegoś bać
to be trapped – zostać złapanym w pułapkę
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to break out – wybuchać
to catch fire – złapać ogień
to collapse – zawalić się
to crash – rozbić się
to deal with sth – poradzić sobie z czymś
to destroy  – zniszczyć
to devastate – dewastować
to die – umrzeć
to evacuate – ewakuować
to experience sth – doświadczyć czegoś
to explode – eksplodować
to extinguish a fire – zdławić ogień
to hit sth – uderzyć coś
to hurt oneself – skaleczyć się
to leave a house – opuścić dom
to play with fire – igrać z ogniem
to rock – kołysać
to ruin – rujnować
to save – ocalić
to severely damage – poważnie uszkodzić
to shake – trząść
to shatter – roztrzaskać
to sink – zatonąć
to skid – pośliznąć się
to spread rapidly – rozprzestrzeniać się gwałtownie
to stay calm – zachować spokój
to strenghten sth – wzmocnić coś
to suffer from injures – cierpieć z powodu obrażeń
to take shelter under sth – schronić się pod coś

DISASTERS AND ACCIDENTS
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